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RESUMO 

 

Esta dissertação visa conhecer de que modo o ponto de vendas está inserido nas estratégias 

de marketing das empresas de produtos de luxo de moda no Brasil, do ponto de vista do 

responsável de marketing das empresas e do gerente de suas lojas. Os objetivos da pesquisa 

foram os de conhecer como os executivos caracterizam seus clientes e segmentam seus 

mercados alvo; quais as estratégias de marketing aplicadas para conquista e retenção de 

clientes; e por fim entender como está configurado o ponto de vendas de produtos de luxo de 

moda no Brasil. O luxo está na moda e o cenário onde as experiências acontecem são os 

pontos de vendas destes produtos caros, raros e de marcas de prestígio. A pesquisa, de 

natureza exploratória e qualitativa utilizou uma amostra não probabilística composta por 

quatro gestores de marketing e três gerentes de suas lojas. Complementou-se o estudo com a 

observação não participante, que foi realizada nos pontos de vendas de todas as marcas 

pesquisadas. Para o tratamento e análise dos dados foram aplicadas técnicas de análise de 

conteúdo, com base nas transcrições ipsis literis dos depoimentos dos entrevistados, os quais 

foram gravados em áudio, obtidos a partir de um roteiro semi estruturado padrão. Os 

resultados demonstraram visões similares sobre os clientes de produtos de luxo e que a 

segmentação do mercado é realizada de acordo com a renda de seus clientes. As estratégias 

de marketing aplicadas são pouco inovadoras, focadas em produtos com alta qualidade, peças 

exclusivas e de muita praticidade. A distribuição das mercadorias é seletiva, mas todas as 

lojas recebem ao menos uma grade completa de cada peça da coleção. Os preços são 

definidos de acordo com histórico e expectativas das vendas e a comunicação é baseada na 

promoção de moda para revistas, no book da coleção e nas ligações da equipe de vendas para 

as clientes. A respeito do ponto de vendas constatou-se que o diferencial de uma loja para 

outra está centrado na localização e na equipe de atendimento. Outra constatação relevante é 

que as vitrines são utilizadas para atrair os clientes e o ambiente interno da loja é estudado 

para oferecer a melhor hospitalidade possível e estimular os sentidos das clientes para que 

comprem mais. Pôde-se perceber que o atendimento faz a diferença no desempenho das 

vendas por meio da fidelização das clientes e que eventos e desfiles são realizados nas lojas 

nos lançamentos das coleções. Também se constatou que diversos serviços são oferecidos 

gratuitamente e são prestados nas lojas com muito cuidado, além do parcelamento das vendas 

no cartão de crédito ser uma prática usual da maioria das compradoras.  

 

Palavras-chave: Luxo. Ponto de vendas. Estratégias de marketing. Produtos de luxo 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to understand how the point of sales is included in the marketing 

strategies of companies that sell luxurious fashion products, through the points of view of 

these companies’ head of marketing and their shop managers.  The objectives of this research 

were to know how executives picture their clients and segment their target markets, which 

marketing strategies are applied to win and retain clients and then to understand the layout of 

a point of sales of luxurious fashion product in Brazil.  Luxury is on vogue and the scenario 

where this research occurs are the point of sales of these expensive, rare products and 

prestigious brands. The research, with its exploratory and qualitative nature, used a non-

probabilistic sample comprised of four marketing managers and three shop managers. The 

study was complemented with a non-participative observation, carried out in the point of 

sales of all brands researched.  For the analyses of all data it was applied tecniques of 

contents’ analyses, based on ipsis literis transcriptions of the interviewees’ statements, all 

recorded in audio and obtained after instructions were given without defined patterns.  The 

results show similar point of views about luxury products’ clients and that market 

segmentation is done based on these clients economic power. The marketing strategies are 

not innovative enough, are focused in high quality, exclusive and practical products. The 

products distribution is selective, but all shops get at least one complete set of products of 

each collection. Prices are defined based on historical prices and sales expectations and 

communication is based on magazine advertisements, the collection book and phone calls to 

clients. In relation to the point of sales, it came up that one shop differentiates from another 

mainly due to its localization and to attending team. Another relevant conclusion taken is that 

the display window are used to attract clients and the interior of the shop is researched to 

stimulate the clients’ senses so they will buy more. It was noticed that the attending makes 

difference in the sales performance by making clients loyal and that events and fashion 

shows are performed in the shops by each new collection release. It was also noticed that 

several free services are carefully offered in the shops and possibility of paying in 

installments by credit and these are usual practices for most of the clients. 

 

Key words: Luxury.  Point of sales.  Marketing Strategies.  Luxury Poducts 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação trata do modo como o ponto de vendas está inserido nas estratégias 

de marketing das empresas comercializadoras de produtos de luxo de moda no Brasil. 

“O luxo está na moda” (ALLÉRÈS, 2006, p.20). Cada vez mais divulgado e 

ganhando espaço nas mídias de todo o mundo, nunca se falou tanto no mercado do luxo como 

nos últimos anos.  

O luxo francês foi sempre referência (CASTARÈDE, 2005), mas especificamente 

nas últimas duas décadas o setor do luxo modificou-se bastante, quando americanos e 

italianos se destacaram, novas empresas surgiram, grandes grupos se formaram e 

transformaram a lógica artesanal e familiar, em um setor econômico sob uma lógica 

industrial, financeira e mercadológica (ROUX, 2005). Segundo Castarède (2005) em um 

mundo globalizado que se vive hoje, o luxo tornou-se uma divisa extremamente importante 

nas questões econômicas de todas as nações, movimentando consideráveis volumes de 

negócios, com enorme potencial de crescimento, geração de renda e de trabalho. Os vários 

segmentos do universo do luxo teve um faturamento anual estimado pelo Boston Consulting 

Group (BCG) de US$400 bilhões de dólares em 2006, e uma projeção para 2010 de US$1 

trilhão de dólares em todo o mundo (CAROZZI, 2005). 

Mesmo no Brasil, país com tantos problemas sociais e uma distribuição de renda tão 

centralizada, a discussão sobre o mercado dos produtos de luxo começou recentemente a 

despertar a atenção de diversos empresários, estudiosos e cada vez mais consumidores. 

Segundo as consultorias Gfk e MCF, o Brasil está entre os dez maiores mercados do luxo no 

mundo, atrás apenas dos Estados Unidos nas Américas que é o líder na América Latina com 

um faturamento de US$3,9 bilhões de dólares em 2006 (MEYER, 2007; BERGAMO; 2007). 

Segundo Allérès (2006) o desenvolvimento do consumo e das economias a partir da 

metade do século XX, principalmente nos últimos 30 anos, tem sido muito acelerado, com 

conseqüentes melhorias nos rendimentos, modos e estilos de vida das pessoas. O acesso ao 

crédito e o desenvolvimento dos meios de comunicação contribuem para a modificação dos 

hábitos de consumo dos indivíduos e uma certa homogeneização das modas de consumo, 

além de uma busca incessante pela distinção em sua classe social (ALLÉRÈS, 2006; 

CASTARÈDE, 2005; LIPOVETSKY, 2005; ROUX, 2005). As ofertas de produtos foram 

ampliadas, as quantidades e qualidades aumentaram acompanhando a procura global 

crescente por produtos novos e mais elaborados (ALLÉRÈS, 2006). 
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O filósofo Guilles Lipovetsky em seu livro O Império do Efêmero: a moda e seu 

destino nas sociedades modernas (1989) afirma que se vive em um momento de valorização 

do novo e dignificação da individualidade. O autor menciona a tirania da moda, do consumo e 

das marcas, uma face atual da demonstração das aparências pelo conformismo. 

Especificamente em países emergentes que estão chegando ao mundo do consumo como o 

Brasil, Rússia e China, observam-se segmentos inteiros da sociedade obcecados pelo luxo, 

pelo consumo e pelas marcas, um conformismo total, com a satisfação e o prazer atribuídos às 

aparências na busca de valorizar-se e ser valorizado pelos outros (LIPOVETSKY, 2005). 

No mundo de marcas globais da atualidade, há a tendência na homogeneidade de 

gostos que o universo da moda procura diversificar com a fragmentação dos critérios e dos 

estilos de moda, possibilitando a individualização (LIPOVETSKY, 2005).  

Castarède (2005) afirma que a moda é a busca contínua pelo supérfluo e o 

dispendioso, assim, discriminatória. Ela é influenciada pela política, economia, cultura e a 

sociedade, criando mercados. A moda é um dos veículos mais poderosos para motivar o 

consumo, pois favorece a construção de uma personalidade e de uma identidade social dos 

indivíduos (CASTARÈDE, 2005). 

No universo da moda, apesar da sua origem ter sido o próprio luxo, este atualmente 

está muito mais próximo do estilo do que da moda propriamente dita, uma vez que moda, 

hoje, está relacionada aos aspectos de diluição e democratização de um estilo com desejo de 

diferenciação e vontade de copiar. Portanto, nesta área, o luxuoso está associado à alta-costura 

e ao prêt-à-porter requintado, às roupas de grife e aos objetos assinados (BRAGA, 2004), os 

quais serão descritos como produtos de luxo de vestuário, que acrescidos dos acessórios, 

completam os produtos de luxo de moda estudados neste projeto de pesquisa. 

O luxo por sua vez tem conotações muito diversas que variam dependendo do 

idioma, e sua definição é bem subjetiva (CASTARÈDE, 2005; LIPOVETSKY; 2005; ROUX, 

2005). Etimologicamente “luxo” vem do latim luxus, ou seja, abundância, refinamento, 

suntuosidade excessiva, riqueza. (CASTARÈDE, 2005; NUENO, QUELCH, 1998). 

Castarède (2005) salienta a controversa definição de remetê-lo aos termos “lux” como bom 

gosto, iluminação, brilho e elegância ou a “luxúria” como o excessivo, o raro e o extremo, 

equilibrando o luxo nestes dois extremos do parecer e do ser, da aparência e da essência. O 

autor reforça esta afirmação com a definição purista do luxo como um valor concreto, 

escasso, caro e quase um investimento, contrastando com os que definem o luxo como 

produtos não indispensáveis, supérfluos, aquilo que não é tão necessário. 
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Generalizando, o luxo está remetido a diversos significados, positivos ou negativos, 

como: raro, original, exclusivo, refinado, alto valor, sofisticado, precioso, status, caro, 

confortável, belo, alta qualidade, elegante, prestígio, diferente, para poucos, supérfluo, 

exagero, ostentação, compensação, extravagância e esnobe (ALLÉRÈS, 2006; BRAGA, 

2004; CASTARÈDE, 2005; D’ÂNGELO, 2006; DUBOIS, PATERNAULT, 1997; 

LOMBARD, 1989; ROUX, 2005; SCHWERINER, 2005). 

De acordo com Castarède (2005), luxo é o que não é corriqueiro, é luxuoso tudo o 

que é raro, ou seja, nem comum, nem usual. O autor menciona que se poderia dizer que luxo é 

tudo que não é necessário, mas o limite é sutil, pois os modos e estilos de vida mudam e 

evoluem, como a moda que varia no tempo e no espaço. Com isso, confirma-se que o conceito 

de luxo varia com o passar dos anos, o que remete o luxo ao reflexo da personalidade de uma 

época ou de uma sociedade (CASTARÈDE, 2005). O autor complementa afirmando que o 

luxo é uma forma de parecer e dominar, com desejo de seduzir, de proporcionar ou 

proporcionar-se prazer. 

D’Ângelo (2006) segue a mesma linha e afirma que “o luxo é uma invenção social, 

uma criação do homem. É um conjunto de significados atribuídos a determinados objetos e 

atividades. Nada é intrinsecamente luxuoso; é preciso que assim seja chamado” (p.26). 

Esse autor acrescenta que o luxo é uma maneira de satisfazer as fantasias das pessoas 

e representa a expressão do prazer derivado da exclusividade, com demonstração de riqueza, 

de indulgência e hierarquia social (D’ÂNGELO, 2006). 

Também se pode afirmar que o luxo é relativo, luxo para uma pessoa, pode ser 

comum para outra, ou seja, cada indivíduo o vê a seu modo (BERRY, 1995; KAPFERER, 

1997). “Para um sobrecarregado presidente de empresa, luxo é o tempo. Para um agricultor, é 

a sociabilidade, que pode traduzir-se numa boa refeição em companhia dos amigos" 

(CASTARÈDE, 2005, pg. 33).  

Braga (2004) complementa a relatividade do luxo no século XXI e afirma que este 

ganhou outras conotações;  

[...] e agrega preceitos até então fora das tradicionais premissas, tais como, a 

valorização de uma consciência e atitude ecológicas, a liberdade de 

utilização do tão escasso tempo, a prioridade da tranqüilidade, da segurança, 

do conforto, da praticidade, do silêncio, da simplicidade, do autodomínio, da 

qualidade de vida, do respeito à diversidade cultural, do bom humor, da boa 

reputação, da valorização das virtudes, do compromisso social, do respeito 

ao semelhante, da convivência coletiva pacífica, da educação, do lazer, da 
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distração, da introspecção, da espiritualidade e da paz. Tudo isso se sobrepõe 

às aparências (e principalmente às falsas aparências) e ao acúmulo de objetos 

e riquezas ( p.1).  

Segundo Faggiani (2006) percebe-se que nos últimos anos o luxo “prestígio” ou 

status social com tradição e nobreza sede espaço ao luxo “conquista”, realização e prazer 

ligado ao desenvolvimento e evolução pessoal e profissional, o qual pode ser almejado e 

alcançado por qualquer pessoa. 

Percebe-se a complexidade para se definir o conceito de luxo, visto que se trabalha 

com elementos abstratos, relativos e subjetivos por natureza. Com isso, ao se pensar 

especificamente em mercados e questões econômicas, convenciona-se definir o luxo como 

caro, raro, original, diferente, superior ao convencional, com qualidade e durabilidade e 

vinculado a uma marca de prestígio e glamour (ALLÉRÈS, 2006; CASTARÈDE, 2005; 

DUBOIS, PATERNAULT, 1997; SCHIWERINER, 2005).  

Segundo Lipovetsky (2005) o uso de objetos de luxo foi verificado em todas as 

épocas da história, principalmente para marcar a fronteira entre uma classe social favorecida e 

o resto da população; vestir a roupa mais “glamourosa” era símbolo de distinção social 

(ALLÉRÈS, 2006).  Castarède (2005) corrobora com esta afirmação e complementa que o 

homem, desde sua origem, proporciona a si mesmo alguns luxos como, por exemplo, o 

vestuário que atende a função de proteção ao frio e diferenciação. 

Nos séculos XVIII e XIX, a burguesia cada vez mais provida de recursos tenta imitar 

os usos da aristocracia, copiando seus hábitos e comprando objetos de distinção social 

(ALLÉRÈS, 2006). 

No século XX, depois da segunda Guerra Mundial houve um crescimento acelerado 

das economias mais desenvolvidas, permitindo um aumento considerável dos rendimentos e 

padrões de vida das pessoas (ALLÉRÈS, 2006). As famílias transformam seus modos de vida 

voltando-os a valores lúdicos com atos de consumo que traduzem a procura pelo prazer e o 

desejo por agradar o imaginário de cada indivíduo (ALLÉRÈS, 2006; LIPOVETSKY, 2005; 

ROUX, 2005). 

O forte crescimento do consumo de luxo no mundo ocorreu a partir dos anos 1960 

(ALLÉRÈS, 2006). O volume de compras aumenta intensamente por diversas classes da 

sociedade: os mais bem providos que buscam objetos caros, raros, mais novos e inacessíveis 

para garantir distinção exclusiva; a classe intermediária ou os clamados “novos ricos” com 

desejos de distinção relativa que é afetada parcialmente pelos criadores da moda e; a inclusão 

da classe média ávida pelas curiosidades, produtos modernos, novos e mais acessíveis, a 
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maioria dos “objetos em série” (ALLÈRÉS, 2006). Este movimento provoca a 

democratização do mercado de produtos de luxo, que começa a não ser mais um fenômeno 

marginal limitado a uma pequena elite (LIPOVETSKY, 2005; CASTARÈDE, 2005; 

ALLÉRÈS, 2006). 

A partir dos anos 1980 o consumo de produtos de luxo passa por um 

desenvolvimento internacional extraordinário por causa da globalização, quando surgiram 

grandes grupos em torno de uma carteira diversificada de marcas de luxo (LIPOVETSKY, 

2005; ROUX, 2005). O empresário francês Bernard Arnault teve um papel fundamental na 

transformação deste mercado, quando em 1984 adquiriu a marca Dior e iniciou a construção 

do primeiro e maior conglomerado empresarial do luxo no mundo, a Louis Vitton-Moet 

Hennessy (LVMH) (D’ÂNGELO, 2006). Roux (2005) afirma que a verdadeira indústria do 

luxo começa a se solidificar, aquisições passam a ocorrer e as empresas intensificam sua 

profissionalização, passando de artesanais e familiares para industriais e financeiras. 

Em 1990, quando as empresas francesas detinham 47% do mercado mundial do luxo 

(CASTARÈDE, 2005; ROUX, 2005), a concorrência internacional começou a intensificar-se 

fortemente e o grupo LVMH manifestou uma verdadeira vontade de criar e instalar um 

departamento de marketing em uma lógica que integra a procura, a concorrência, as 

necessidades do mercado e dos consumidores, com táticas bem estruturadas e focadas no 

mercado (LIPOVETSKY, 2005; ROUX, 2005). Empresários passaram a submeter suas 

empresas a regras rígidas de gestão e o luxo tornou-se definitivamente um setor significativo 

da economia (D’ÂNGELO, 2006; LIPOVETSKY, 2005; ROUX, 2005). Por exemplo, a Louis 

Vuitton que em 1987 faturava o equivalente a E$32 milhões de euros, cresceu para E$1,3 

bilhões de euros em 1997; empresa do grupo LVMH que em menos de 15 anos de existência 

faturou em 2001 mais de E$12,2 bilhões de euros com um resultado operacional de E$1,56 

bilhões de euros (ROUX, 2005).  

Além da LVMH outros grupos surgiram como o Pinault – Printemps – Redoute 

(P.P.R.), Richemond, Louvre-Taitinger e Hermès que no ano 2000 representavam 65% do 

montante de negócios do setor, com mais de sessenta marcas de luxo de notoriedade 

internacional em seus ativos (ROUX, 2005). 

Segundo o Eurostaf o mercado mundial de luxo em 1998 foi estimado em E$90 

bilhões de euros (ROUX, 2005). Segundo o Boston Consulting Group (BCG), o faturamento 

estimado do mercado mundial de luxo saltou para US$400 bilhões de dólares em 2006, com 

um crescimento médio anual de 15% (MEYER, 2007). Para 2010, as previsões da mesma 
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consultoria estimam um movimento que pode chegar a US$1 trilhão de dólares em todo o 

mundo do luxo (CAROZZI, 2005).  

As marcas de luxo impressionam pelo seu valor. De acordo com o estudo Best 

Global Brands 2006 da Interbrand, empresa que avalia e lista as 100 marcas de empresas mais 

valiosas do mundo, a Louis Vuitton é a 17ª da lista com valor de marca em mais de U$ 17,6 

bilhões de dólares e um crescimento de 10% neste ano. Destacam-se também a Gucci em 46° 

e um valor de U$ 7,16 bilhões de dólares, a Chanel em 61ª e U$ 5,16 bilhões, a Hermès em 

81ª e U$ 3,85 bilhões de dólares de valor de marca, a Prada em 96° e U$2,87 bilhões, a 

Armani em 97ª e U$ 2,78 bilhões e a Burberry em 98° e um valor de marca de U$ 2,78 

bilhões de dólares. Juntas, as empresas citadas representam um crescimento de mais de 6% 

em valor de marca no período (Interbrand, 2007).  

Segundo o mais recente relatório de Riqueza Mundial realizado pelo Banco Merrill 

Lynch e a consultoria CapGemini, o mundo tem um crescente contingente de pessoas com 

alto poder aquisitivo e potencial de consumo dos produtos de luxo. O número de milionários, 

ou seja, pessoas com mais de US$1 milhão de dólares de patrimônio, cresceu 6,5% de 2004 

para 2005 e 8,3% de 2005 a 2006, atingindo 9,3 milhões de pessoas em todo o mundo 

(GASPAR, 2007; MEYER, 2007). No Brasil o número de habitantes com mais de US$1 

milhão de dólares de patrimônio cresceu 11% em 2005 e 10% em 2006, ultrapassando 

120.000 pessoas (GASPAR, 2007; MEYER, 2007). 

O setor do luxo no Brasil vem atingindo números cada vez mais expressivos, 

principalmente ao analisar a curva ascendente que o segmento percorreu nos últimos 10 anos. 

A década de 90 foi fundamental para a criação deste nicho, principalmente pela abertura do 

mercado para as importações no Governo Collor e também: (a) grande número de habitantes 

do país; (b) recuperação e estabilidade da economia; (c) a valorização do dólar; (d) facilidades 

no sistema de crédito e parcelamento ao consumidor; (e) não haver constrangimentos 

religiosos ou culturais; (f) evolução da mulher no mercado de trabalho; e (g) o homem 

começa a preocupar-se mais com a aparência (ESPM, 2005). Contudo, o Brasil abriu suas 

fronteiras para o investimento de algumas grifes famosas de moda Européia e Americana, que 

atenderam a uma demanda de consumidores sedentos por inovações e tendências, antes 

apenas acompanhadas pelas revistas de moda ou em viagens ao exterior (D’ÂNGELO, 2006). 

No mundo inteiro os artigos de grife são objetos de desejos e pessoas esperam dias, 

meses e até mais de ano para comprar produtos de luxo que custam pequenas fortunas, mas 

são os brasileiros que buscam diferenciar-se e esperam até quatro meses na fila para comprar 

uma bolsa de R$27.000,00 reais (SAMBRANA, 2004). O consultor Carlos Ferreirinha 
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(TEIXEIRA, 2003) afirma que “não é a bolsa de R$ 27 mil que sustenta o luxo em país 

algum, no Brasil, menos ainda. Por aqui, depende-se muito do chamado consumidor 

“aspiracional”, capaz de ficar seis meses pagando uma bolsa Louis Vuitton”. 

Em seminário aos principais executivos e empresários do setor em São Paulo em 

abril de 2007, as consultorias GfK indicator e MCF apresentaram o primeiro estudo que 

dimensiona o mercado de luxo do Brasil (MEYER, 2007). A expansão do consumo continua e 

o faturamento do setor saltou de US$2,95 bilhões em 2005 para US$3,9 bilhões em 2006, o 

que representa um crescimento de 32% contra um PIB brasileiro de 3,7% no período 

(MEYER, 2007; BERGAMO; 2007). Em 2007 a expectativa é que o mercado de luxo no 

Brasil fature US$4,3 bilhões, com um crescimento de 10% neste ano (MEYER, 2007; 

BERGAMO; 2007). O Brasil é considerado o segundo maior mercado potencial em 

crescimento de consumo dos bens de luxo no mundo (TEIXEIRA, 2003). 

Marcas como Tiffany & Co., BMW, Dior, Montblanc, Chanel, Cartier, Mercedes-

Benz, Prada, Diesel, Neuhaus, Louis Vuitton, Ray-Ban, Ferrari, entre outras, têm atingido um 

número cada vez maior de adeptos e obtido um crescimento significativo não só no Brasil, 

mas em todo o mundo. A loja brasileira da Dior superou suas metas de vendas em quase 40% 

em 2003, enquanto Ermenegildo Zegna, Montblanc e Empório Armani alcançaram neste 

mesmo ano, crescimento de 72%, 10% e 48%, respectivamente, em relação ao ano anterior 

(TEIXEIRA, 2003). A loja da Diesel na Oscar Freire é a que mais vende no mundo por metro 

quadrado de área da marca e a Armani teria vendido no Brasil no ano de 2000 mais do que em 

Nova York (CAROZZI, 2005). 

A pedido da Câmara Americana de Comércio (AMCHAM), o grupo Publicis Salles 

Norton realizou em 2003 um estudo demográfico e qualitativo sobre a renda no Brasil, a qual 

é um dos direcionadores de investimentos das empresas do setor de luxo no país, 

principalmente para abertura de lojas (CUCCI, 2005). Com os dados do CENSO do IBGE 

2000, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) e do Atlas da riqueza no 

Brasil de Marcio Pochmann (2003), o estudo concluiu que de 1980 a 2000, o percentual de 

famílias consideradas ricas, ou seja, com renda média mensal acima de R$10.000,00, cresceu 

de 1,8% para 2,4% do total da população brasileira, o que representa um aumento de 570 mil 

para 1,16 milhões de famílias neste período (CUCCI, 2005). Além disso, Cucci (2005) afirma 

que para os 1% mais ricos da população, a renda mensal é de R$23.388,00, sendo que a renda 

média da população brasileira é de R$ 1.608,00. A autora ressalta a possibilidade de um 

aumento de até 50% neste número pela população dos mais ricos do Brasil serem bem 

discretos ao declarar o Imposto de Renda. 
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Ainda segundo o mesmo estudo, Cucci (2005) complementa que as cidades de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte concentram 50 % das famílias ricas do 

Brasil. Das 100 cidades mais ricas, o Estado de São Paulo tem 47, sua capital tem 75,7% das 

famílias ricas do Estado e 38% das do país (CUCCI, 2005). Apenas na cidade da São Paulo 

76.000 famílias possuem rendimento mensal superior a R$36.600,00 reais mensais (CUCCI, 

2005), 24.700 paulistanos têm renda acima de R$50 mil reais mensais, 7.880 acima de R$1 

milhão anual e 90 pessoas ganham mais de R$1 milhão por mês (URSAIA, 2005). Para 

complementar, São Paulo respira acontecimentos sociais com diversos shows, concertos, 

várias peças de teatro, restaurantes renomados e festas VIPs que acontecem diariamente 

proporcionando muitos ambientes e locais para ver e ser visto, uma característica que 

impulsiona o luxo (URSAIA, 2005). 

Com isso, as empresas de produtos de luxo perceberam este mercado com 

compradores potenciais (MATHIAS, FERREIRINHA, 2005) e concentraram na cidade de 

São Paulo o glamour de suas lojas e vitrines exuberantes (URSAIA, 2005). Três locais 

destacam-se no universo do luxo na cidade de São Paulo:  

 O Shopping Iguatemi, inaugurado em 1966 no bairro de Pinheiros, considerado 

o mais luxuoso na América Latina, tem o aluguel no valor de E$1.493,00 euros por metro 

quadrado por ano, o mais caro do Brasil e da América Latina, o décimo do continente 

americano e o 26° de todo o mundo de acordo com a consultoria imobiliária Cushman & 

Wakefield (TAVARES, ARAÚJO, 2006); 

 A Daslu, que surgiu como uma loja de bairro de classe alta com produtos 

importados de luxo, ampliou seu negócio em 2005 para um shopping exclusivo do luxo, no 

formato de uma grande loja multimarcas, em um espaço com mais de 20 mil metros 

quadrados, nas proximidades do bairro de Pinheiros, onde se pode encontrar até helicópteros, 

lanchas e carros importados (TAVARES, ARAÚJO, 2006). A Daslu foi definida pelo filósofo 

Gilles Lipovetsky como a loja de tradução do luxo hipermoderno, conduzido pelo marketing e 

não pela tradição (BIANCHI, 2005); 

 A região da Rua Oscar Freire, no bairro dos Jardins, contíguo ao de Pinheiros, 

em seus poucos quarteirões estão reunidas muitas das marcas mais requintadas de todo o 

mundo, que de acordo com Guilles Lipovetsky é uma região com o conceito de comércio do 

luxo tradicional, discreto, com pequenas lojas espalhadas pela rua (BIANCHI, 2005).  

Além desses três endereços, vale ressaltar o empreendimento milionário da JHSF, o 

Shopping de Luxo Cidade Jardim que deverá entrar em funcionamento em 2008, além do 

recente comunicado de Carlos Jereissati, dono do Grupo Iguatemi que, após abrir o capital da 
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empresa no início de 2007, aliou-se com a WTorre empreendimentos para abrir um novo 

shopping de luxo ao lado da atual Daslu (OLIVEIRA e CASTANHEIRA, 2007). 

A recente pesquisa realizada pelas consultorias GfK e MCF constatou que essa 

concentração de lojas de luxo em São Paulo está em fase de adequações no Brasil (MEYER, 

2007; BERGAMO, 2007). A distribuição de renda, o turismo e a busca de novos mercados 

consumidores estão influenciando os empresários do setor do luxo a planejarem para 2007 o 

direcionamento de seus investimentos em lojas também em novas regiões e capitais do país 

(MEYER, 2007; BERGAMO, 2007). Em 2006, 74% das cerca de cem empresas ouvidas na 

pesquisa ampliaram seus negócios em São Paulo, em 2007, 59% anunciam a mesma intenção. 

No Rio de Janeiro, a queda é de 32% para 22% (MEYER, 2007; BERGAMO, 2007). O 

mesmo observa-se em Belo Horizonte, com redução de 21% para 19% dos entrevistados em 

realizar investimentos naquela capital no mesmo período. Por outro lado, Recife e 

Florianópolis que nunca apareceram nas estatísticas, vão receber investimentos de 5% destas 

marcas e Brasília também receberá mais negócios passando de 16% em 2006 para 22% das 

empresas de luxo em 2007 (MEYER, 2007; BERGAMO, 2007).  

Ainda sobre o estudo realizado pelas consultorias GfK Indicator e MCF, o 

fortalecimento da imagem é apontado como a principal preocupação das empresas que atuam 

no setor de luxo para 83% dos executivos entrevistados (MEYER, 2007). Esse dado se 

consolidou a partir de outra informação relevante da mesma pesquisa: 84% das empresas 

devem expandir suas atividades em lojas próprias, uma alternativa mais segura do que as 27% 

que planejam investir em lojas multimarcas como a Daslu ou a Clube Chocolate, que 

enfrentaram dificuldades em anos recentes (MEYER, 2007). Essa é uma tendência inaugurada 

há alguns anos por marcas como a americana Tiffany & Co., a inglesa Burberry e a francesa 

Louis Vuitton, que vem crescendo nos últimos tempos em todo o mundo (MEYER, 2007). A 

grife italiana Salvatore Ferragamo, com uma loja no Shopping Iguatemi, inaugurou 

recentemente sua segunda loja no Brasil no bairro dos Jardins em São Paulo, utilizando um 

conceito praticamente idêntico às filiais abertas pelo grupo na China e na Rússia, com o 

objetivo de manter a imagem da grife no Brasil estritamente afinada com as diretrizes globais 

da marca (MEYER, 2007).  

Milton Pedraza, presidente do Luxury Institute em Nova York afirma que “numa loja 

multimarcas não dá para ter controle total da exposição da marca. A abertura de lojas próprias 

é reflexo de um mercado em que a experiência proporcionada pela marca é mais importante 

que o produto em si", destacando a loja como o local onde estas experiências acontecem e os 

sonhos são realizados (MEYER, 2007, p.83). É o que também afirma Roberto Stern, 
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presidente da joalheria brasileira H Stern, ressaltando a importância do executivo do setor de 

luxo no Brasil ter um olhar diferenciado além da marca e do produto, prestando atenção nas 

minúcias da arquitetura e do atendimento nas lojas (MATHIAS, FERREIRINHA, 2005). 

Percebe-se que o ponto de vendas destaca-se como um diferencial estratégico da 

administração mercadológica das empresas de luxo no Brasil.  

Os pontos de vendas fazem parte do elo final dos canais de marketing (FRAZIER, 

1999). Nestes ambientes ocorrem os momentos mágicos das compras e são onde os clientes 

vivem experiências únicas com as marcas e os produtos tão desejados (CUCCI, 2005). Com 

isso, as empresas do luxo utilizam estas lojas como um diferencial de grande importância em 

suas estratégias de marketing (CUCCI, 2005; MEYER, 2007).  

Assunto que fascina, o universo do luxo encanta seus consumidores e todos os seus 

admiradores, mas é fato que pouco se conhece sobre a gestão das marcas mais luxuosas 

(BEVERLAND, 2004). A administração mercadológica dos produtos e serviços de luxo é 

muito particular, pouco se parece e muitas vezes contradiz as regras do marketing de consumo 

de massa (ALLÉRÈS, 2006; CASTARÈDE, 2005; ROUX, 2005). 

Recentemente, pôde-se perceber o movimento da mídia brasileira por assuntos 

relacionados ao luxo, principalmente a partir da notícia da mudança da Daslu para seu novo 

endereço na Vila Olímpia em São Paulo. A Revista Isto É Dinheiro em 2003 fez a reportagem 

“Daslu vai montar o shopping do luxo”, assinada por Alexandre Teixeira. A revista Veja em 

2005 publicou dois fascículos com os títulos: “A Roda da Fortuna”, de Renata Ursaia, em 

maio e “Esse mundo é um Luxo”, em junho daquele ano. A Revista Meio & Mensagem 

publicou em fevereiro de 2006 uma edição especial sobre o mercado do luxo. A revista HSM 

em maio de 2006 publicou a matéria “O Novo Luxo” de Michael Silverstein. A Revista da 

ESPM lançou em janeiro de 2005 uma edição dedicada ao mercado do luxo, com diversas 

matérias e sínteses de estudos acadêmicos. Vale ainda o destaque para a Revista Exame de 

abril de 2007 com a matéria “O Efeiro Daslu nas Marcas de Luxo” de Carolina Meyer e o 

Jornal Folha de São Paulo, também de abril de 2007, com “O Mapa do Luxo”de Mônica 

Bergamo, ambos com os resultados da primeira pesquisa que procura dimensionar  o mercado 

do luxo no Brasil realizado pelas consultorias Gfk indicator e MCF.  

O mercado do luxo ainda recebeu em 2005 três novas revistas especializadas e 

dedicadas ao setor como as revistas “A” da Editora Abril, “Oscar” da Dória Associados e 

“Wish Report” da Editora Nova Criação. Cabe ressaltar que também foram publicadas 

diversas matérias na Internet, destacando-se os websites da MCF consultoria de Carlos 

Ferreirinha, da FAAP com o MBA da Gestão do Luxo e o Design Brasil da Kátia Faggiani. 
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Surgiram também recentemente cursos específicos do luxo como o MBA em Gestão 

do Luxo da FAAP com a presença do Filósofo Gilles Lipovetsky em seu lançamento, o curso 

de Marketing Premium da ESPM que contou com a presença de Jean Castarède que é um dos 

pioneiros no estudo do mercado de luxo, a pós-graduação latu senso da Faculdade Belas 

Artes, entre outros cursos de especialização ministrados por consultorias do setor como é o 

caso da MCF e a Design Brasil.  

Diante do crescimento, aparentemente expressivo, do setor do luxo no mundo e no 

Brasil, o interesse da mídia pelo tema, dos cursos de especialização específicos neste mercado 

lançados recentemente no país, da administração mercadológica ser distinta da tradicional e 

da observação da importância do ponto de vendas nas experiências dos clientes com as 

marcas de luxo, o autor deste projeto de pesquisa vislumbra uma lacuna no conhecimento a 

ser preenchida com este projeto de pesquisa que se propõe a estudar o papel do ponto de 

vendas nas estratégias de marketing das empresas de produtos de luxo de moda no Brasil.  

O segmento de moda aqui se refere ao vestuário que compõe o traje e os acessórios 

que o acompanham, e foi escolhido pelo motivo destes representarem mais de 25% do total do 

faturamento mundial do luxo (CASTARÈDE, 2005), além de uma afinidade mercadológica 

de ambos. 

 

 

1.1 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 

 

Apesar da relevância de se conhecer melhor a dinâmica desse ambiente é ainda 

pequena disponibilidade de trabalhos acadêmicos sobre o mercado de luxo no Brasil. Por 

fatores históricos já mencionados, alguns países têm despontado nesta produção científica, 

como é o caso da França. 

Nas buscas realizadas pelo autor à literatura, poucos estudos acadêmicos foram 

encontrados sobre o mercado do luxo no Brasil. Naturalmente, a procura por produções 

acadêmicas jamais é exaustiva, porém a consulta às mais tradicionais bases de dados e fontes 

de informações acadêmicas apontou as seguintes dissertações de mestrado: “Marketing de 

Produtos de Luxo: Simbolismo, Marcas e Estratégia”, defendida na EAESP/FGV-SP por 

Célia Barth (1996); “O Marketing da Louis Vuitton”, defendida na FEA-USP por Lucien 

Geargeoura (1997); “Luxo, moda e marca: um estudo do comportamento de consumo dos 

yuppies brasileiros”, defendida na UFRJ/COPPEAD por Silveira (2002); “Estratégias de 
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Marketing dos Produtos de Luxo no Mercado Brasileiro: Um Estudo no Segmento de 

Vestuário e Acessórios”, defendida na Universidade Presbiteriana Mackenzie por Luciana 

Pianaro (2007).A tese de doutorado encontrada foi: “O Luxo Falsificado e suas Formas de 

Consumo”, defendida na FGV-SP por Suzane Strehlau (2004). Apenas dois artigos sobre o 

mercado de luxo foram encontrados nos anais do Anpad, ambos sobre o “Consumo do Luxo 

como Espiritualidade”, da EBAPE/FGV-RJ por Silva, Cerchiaro e Mascetti (2004) e Silva e 

Mascetti (2004). Também merecem destaque três monografias de pós graduação latu senso da 

ECA-USP, defendidas em (2006): a primeira “Os Esforços da Comunicação Integrada para 

construir e fortalecer a imagem de uma Organização do Mercado de Luxo perante seu 

público-alvo. O caso Baccarat”, de Ana Carolina Oliveira; a segunda “Comunicação 

Estratégica do Luxo Acessível. Uma Nova Orientação para o Segmento de Perfumaria no 

Mercado Brasileiro” de Jamar Dziedzinski; e por fim “Mercado de Luxo: O Comportamento 

do Consumidor de Artigos de Luxo e Suas Possibilidades de Comunicação”de Renata Grecco 

dos Santos. 

Pode-se perceber que com os trabalhos citados que em nenhum caso as estratégias do 

ponto de vendas foi abordado, prevalecendo estudos mais baseados no comportamento do 

consumidor e táticas de comunicação com o mercado alvo.  

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Levando-se em consideração as justificativas apresentadas nos itens anteriores, o 

problema definido para esta dissertação é: Qual o papel do ponto de vendas nas estratégias 

de marketing das empresas de produtos de luxo de moda no Brasil? 

 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

 

O Objetivo geral da pesquisa objeto desta dissertação é o de conhecer de que modo o 

ponto de vendas se insere nas estratégias de marketing das empresas de produtos de luxo de 

moda no Brasil, do ponto de vista do responsável pelo marketing nas empresas e os gerentes 

de suas lojas. 
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Conhecer como os executivos das empresas de produtos de luxo de moda no 

Brasil caracterizam e segmentam os seus clientes. 

 

 Quais as estratégias de marketing aplicadas pelos executivos das empresas de 

produtos de luxo de moda no Brasil para conquista e retenção dos clientes 

 

 Como está configurado o ponto de vendas dos produtos de luxo de moda no 

Brasil. 

 

Esses objetivos foram dispostos partindo-se de uma visão geral para uma particular 

visando a facilitar a contextualização do ponto de vendas dentro da estratégia de marketing. 

 

Com isso, os dois primeiros objetivos específicos são aqueles que ajudarão a 

contextualizar o terceiro, o qual é de natureza mais operacional. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A fundamentação teórica desta dissertação busca formar uma base de conhecimentos 

a partir da revisão bibliográfica dos conceitos que tenham maior convergência e aderência 

com o problema de pesquisa proposto.  

O capítulo está dividido em três partes conectadas com os objetivos específicos de 

maneira a facilitar o entendimento sobre a sua fundamentação teórica. A primeira apresenta as 

características e os segmentos de clientes que consomem os produtos de luxo; a segunda 

explora as estratégias do marketing mix aplicadas ao setor do luxo, contemplando os produtos 

de luxo, as marcas, os preços, as promoções, a distribuição e os serviços; e a terceira 

apresenta os aspectos relevantes para a configuração dos pontos de venda de produtos de luxo.  

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO E SEGMENTAÇÃO DO MERCADO 

 

 

Este subitem tem por objetivo demonstrar uma visão genérica a respeito dos clientes 

que consomem os produtos de luxo, suas características, bem como apresentar as diversas 

segmentações realizadas pelas empresas, com o intuito de conhecer seus clientes-alvo, os 

quais são o foco para a utilização dos recursos empenhados nas estratégias do composto 

mercadológico. 

 

 

2.1.1 O cliente de produtos de luxo 

 

 

Estudar e conhecer o cliente é uma função importante do negócio e é motivo de 

estudo nesta dissertação pelo fato de ajudar as empresas a elaborar suas estratégias de 

marketing, planejar e desenvolver pesquisas de mercado, segmentar seu mercado-alvo, criar 

uma oferta de mercado com o produto certo, nos canais de distribuição adequados, com preço 

correto, promoção adequada e serviços que satisfaçam as necessidades e os desejos dos seus 

clientes (MOWEN, MINOR, 2003). 
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Especificamente no mercado do luxo, o cliente sempre foi uma fração da elite da 

sociedade que concebe os produtos de luxo como símbolos máximos de prestígio, privilégio e 

exclusividade (ROUX, 2005). Segundo Dubois e Paternault (1997) os produtos de luxo são 

adquiridos por clientes de poder aquisitivo elevado e “esnobes”. Lombard (1989) corrobora 

com as duas afirmações anteriores e argumenta que os produtos de luxo são consumidos por 

clientes especiais, elitizados, com capacidade de apreciação e de alto poder aquisitivo. 

De acordo com a doutora em ciências econômicas e diretora da Universidade de 

Marne-la-Vallée Danielle Allérès (2006), a renda e o poder de compra são fundamentais no 

luxo, mas a caracterização dos clientes apenas por estes fatores limita a visão dos gestores que 

precisam observar outros aspectos dos consumidores. A autora fundamenta esta afirmação em 

sua pesquisa de observação do estilo de vida dos clientes de produtos de luxo, principalmente 

no que se refere a emprego, moradia e lazer. Allérès (2006) encontrou três situações: (a) um 

menosprezo a certos modos de consumo como, por exemplo, as despesas alimentares; (b) a 

existência de um certo mimetismo no comportamento de consumo dos clientes do luxo pelo 

desejo de imitação dos estilos de vida das classes sociais mais bem favorecidas; (c) a “fuga 

para adiante” das necessidades e aquisições das classes mais abastadas a procura de status, de 

símbolos de reconhecimento, de distinção e de diferença do todo populacional. 

Esta visão se complementa à de Barth (1996) que afirma existir uma caracterização 

dos clientes do luxo que “não é somente determinada por estratificações de poder econômico 

de compra” (p.10), mas também por elementos culturais. De acordo com D’Ângelo (2004) é 

necessário um capital cultural superior para se consumir o luxo, ou seja, o consumidor além 

de deter um conjunto de conhecimentos, gostos, habilidades, informações e referenciais 

culturais acumulados ao longo da vida, precisa conhecer os detalhes e as peculiaridades dos 

produtos de luxo. D’Ângelo (2004) menciona que a acumulação do capital cultural específico 

para o consumo dos produtos de luxo pode vir de quatro fontes: as viagens internacionais; o 

trabalho; as lojas e seus profissionais; e a mídia. 

Neste cenário, diversos autores como Allérès (2006), Castarède (2005), Schweriner 

(2005) e D’Ângelo (2006) mencionam que não são maioria os clientes que consomem o luxo 

pela essência, funcionalidade e a qualidade intrínseca dos produtos. Dubois e Paternault 

(1995) corroboram com esta afirmação e afirmam que os produtos das marcas de luxo são 

comprados mais pelo que eles significam e menos pelo que eles são. Dubois e Duquesne 

(1993) confirmaram esta afirmação em pesquisa realizada na Europa com clientes de produtos 

de luxo, concluindo que os produtos de luxo são consumidos pelo que eles simbolizam. Com 

isso, Allérès (2006), Castarède (2005) e D’Ângelo (2006) convergem para os três principais 
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motivos de compra dos produtos de luxo que são: o prazer hedonista, o desejo de pertencer a 

um grupo e o status social.  

Em recente pesquisa realizada com executivos brasileiros de empresas internacionais 

de vestuário e acessórios de luxo, Pianaro (2207) descobriu que os clientes dessas empresas 

possuem alta renda e são bastante exigentes. O mesmo afirma Castarède (2005), o cliente de 

produto de luxo exige ser tratado de modo especial, como pessoa diferenciada 

(CASTARÈDE, 2005). Pianaro (2007) menciona que entre os clientes destacam-se: o público 

masculino, feminino, mulher sexy, mulher comportada, jovens, pessoas mais velhas. 

De posse destes conceitos, pode-se concluir que os clientes dos produtos de luxo não 

estão restritos às classes mais abastadas como poderia se pensar a princípio (ALLÉRÈS, 

2006). Vem ocorrendo nos últimos anos o fenômeno do Masstige, o qual propicia a inclusão 

de novos adeptos ao universo do luxo, oriundos de diversos nichos e classes sociais 

(MATHIAS, FERREIRINHA, 2005; ALTMAN, 2005; D’AGUANO, 2005; PIERRO, 2005). 

Segundo Simon Nyeck, o Masstige,do francês Masse Avec Prestige, é união do 

prefixo mass com o sufixo prestige, ou seja, a mistura da massa com o prestígio (ALTMAN, 

2005). Ocorre devido a diluição gradativa dos limites entre a sofisticação extrema e o 

consumo de massa. A democratização do luxo mencionada por Lipovetsky (2005) pode ser 

expressa como o que melhor caracteriza este movimento, onde tradicionais e seculares grifes 

pensam em produzir itens acessíveis às camadas da classe média e, por outro lado, marcas de 

consumo de massas tentam fazer incursões pelo rentável mercado do luxo (MATHIAS, 

FERREIRINHA, 2005; ALTMAN, 2005; PIERRO, 2005). 

O conceito do Masstige foi criado por Simon Nyeck, especialista em estratégias de 

marketing para o mercado de luxo e diretor do programa de gestão do luxo da Essec Paris, o 

primeiro do mundo, com mais de 12 anos de existência. Nyeck define o Masstige como o 

paradoxo da ética e estética do luxo em relação com o mundo econômico por combinar 

marcas de alto prestígio com o consumo de massa, ainda que não totalmente popular 

(ALTMAN, 2005). O acadêmico ressalta que enquanto a ética e estética valorizam a história, 

a tradição, o prazer, o sonho e a beleza, a economia exige crescimento constante e alta 

rentabilidade para ser viável. Nyeck afirma que o Masstige é a solução para esse paradoxo, 

pois consiste na conciliação entre marketing e vendas no varejo de um lado e de criatividade e 

arte de outro (MATHIAS, FERREIRINHA, 2005; ALTMAN, 2005; PIERRO, 2005). 

Simon Nyeck explica que o cenário sócio-econômico, a globalização, o 

enriquecimento de algumas camadas da sociedade, a priorização das pessoas pelo bem estar e 

uma sociedade hedonista, focada no prazer imediato, na aparência e na capacidade de projetar 
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sucesso são os motivadores do aparecimento deste novo conceito e esses novos clientes do 

luxo (MATHIAS, FERREIRINHA, 2005; ALTMAN, 2005; PIERRO, 2005). 

Neste contexto, percebe-se que é importante ter um olhar mais amplo para se 

caracterizar os clientes de produtos de luxo. Este mercado tem precisado se renovar e se 

reinventar (FERREIRINHA, 2005) para atender uma demanda crescente de uma 

heterogeneidade de clientes (MATHIAS, FERREIRINHA, 2005). No próximo item será 

apresentada a segmentação do mercado de consumo de produtos de luxo. 

 

 

2.1.2 Segmentação do mercado de consumo de produtos de luxo 

 

 

As empresas não podem atender a todos os clientes e os agrupam segundo algumas 

características em comum, com o objetivo de concentrar suas estratégias de marketing nos 

clientes que tenham maior identificação com a marca e o produto oferecido (KOTLER, 

KELLER, 2006). 

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (1995) segmento de mercado é um grupo de 

consumidores com necessidades e comportamentos semelhantes. Kotler e Keller (2006) 

definem um segmento de mercado como um grupo de clientes que possuem as mesmas 

preferências.  

Etzel, Walker e Stanton (2001) afirmam que há muitas maneiras para um empresa 

segmentar seu mercado alvo. Algumas empresas segmentam seus mercados intuitivamente, 

baseadas na experiência e capacidade de julgamento do seu líder. Outras fazem a 

segmentação baseadas em seus concorrentes, como é o caso dos novos entrantes de mercado 

que buscam seguir uma empresa de referência. E por fim existem empresas que segmentam o 

mercado por meio de pesquisas estruturadas e organizadas segundo um processo de três 

etapas: (a) identificar as necessidades e os desejos atuais e potenciais do mercado; (b) 

identificar as características particulares entre os segmentos; (c) determinar quem apresenta 

cada desejo (ETZEL, WALKER, STANTON; 2001). 

 

No setor de moda, especificamente de vestuário onde reinam as marcas mais 

conhecidas do luxo como Chanel, Prada, Hermès, Dior, entre outras, os ciclos de vida dos 

produtos são cada vez menores devido a demanda por novas criações e novidades. Com isso, 

as empresas estão em sintonia com as tendências e expectativas do mercado, por meio de 
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pesquisa ou sistemas de inteligência de marketing que pretendem segmentar o mercado-alvo, 

para atender e satisfazer os desejos dos clientes (ESPM, 2005). 

Segundo Solomon (2001) e Etzel, Walker e Stanton (2001) para identificar, definir e 

descrever a segmentação de mercados-alvos, examina-se quatro diferenças entre os 

compradores: (a) geográficas como a região e o clima onde se encontram os clientes, tamanho 

da cidade, densidade de consumidores; (b) demográficas como a idade, sexo, tamanho e 

momento no ciclo de vida da família, renda, grau de instrução e ocupação, classe social, 

religião e raça; (c) psicográficas como a personalidade, atividades, os valores e o estilo de 

vida; (d) comportamentais como atitudes e conhecimentos em relação aos produtos e às 

marcas, elasticidade da demanda, nível de fidelidade a marca, ocasião da compra, benefícios 

procurados e índice de utilização (SOLOMON, 2001). 

Cabe ressaltar que em uma segmentação do mercado de consumo, mais do que um 

aspecto pode ser relevante e as empresas podem analisá-los em conjunto para uma melhor 

definição de seu mercado-alvo (ETZEL, WALKER, STANTON, 2001; KOTLER, KELLER, 

2006). 

Segundo Roux (2005) o mercado de consumo de produtos de luxo pode ser 

segmentados pelo relacionamento do cliente com a marca e pelo fator renda, separando-os em 

dois grupos: os clientes fiéis e muito ricos, que constituem a clientela tradicional dos produtos 

e marcas de prestígio e notoriedade e; os clientes menos fiéis e razoavelmente abastados, uma 

nova clientela do luxo que inclui a classe média bem provida em informações, mais exigente 

em relação às marcas e os produtos, de comportamento volátil e mais sensível a preço.  

Dubois e Laurent (1996) ampliam esta segmentação e dividem os clientes do luxo em 

três grupos, de acordo com suas formas ou possibilidades de consumo. O primeiro são os 

clientes leais, uma minoria que compra de qualquer forma e comumente possui relação com o 

vendedor ou criador estilista da marca. O segundo são os clientes ocasionais ou excursionistas 

que compram em momentos excepcionais, consumindo apenas ocasionalmente. E o terceiro 

são os excluídos que não tem acesso aos produtos do mercado do luxo.  

Segundo Jean-Marc Loubier, vice-presidente de marketing da Louis Vuitton, sua 

empresa segmenta o mercado consumidor de sua marca em quatro perfis de clientes distintos 

que são (GÓES, 1999): 

 Clientes que consomem pela tradição da marca; 

 Clientes que consomem pela funcionalidade do produto, escolhendo o melhor 

produto da categoria; 
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 Clientes caçadoras de status, que desejam um objeto porque ele é usado por 

uma pessoa considerada importante; 

 Clientes lançadores de moda, que querem ter o último lançamento e ter a 

sensação de ser seus descobridores. 

Para o acadêmico e especialista em comportamento do consumidor Mário René 

Schweriner (2005), inexiste um único consumidor de bens de luxo, mas alguns grupamentos 

homogêneos. O autor, baseado nos motivos e finalidades que os clientes de produtos de luxo 

consomem, afirma existirem quatro segmentos de mercado consumidor do luxo: 

 Clientes “utilitários” – adquirem um produto de luxo pelo seu desempenho, 

durabilidade e qualidade, mas são uma minoria; 

 Clientes “exibidos” – consomem o luxo pelo glamour, pela capacidade do 

produto irradiar uma áurea de riqueza e por significar a entrada ao clube dos mais bem 

sucedidos. São a maioria dos consumidores do luxo; 

 Clientes “desfrutadores” – são os que objetivam premiar seus sentidos, muitas 

vezes premiando a si mesmos. 

 Clientes “auto-indulgentes” – são os que pretendem uma gratificação 

psicológica, têm que perceber estar psicologicamente recompensado. 

Com base nas motivações de consumo dos clientes, Allérès (2006) propõe a 

hierarquia do luxo, segmentando os clientes de produtos de luxo em três categorias de classes 

sociais, as quais se distinguem por sua seleção de usos e hábitos de consumo. São elas: 

 Clientes do luxo inacessível - são pessoas pertencentes a classe mais alta de 

consumo, a classe mais bem provida economicamente, muitas de famílias tradicionais, 

conservadoras, aristocráticas e poderosas, que buscam no luxo a superioridade em relação às 

outras classes sociais. São clientes com estilos de vida refinados, bem informados que 

possuem a cultura do luxo. Buscam originalidade, inovação e distinção em produtos que não 

dependem da análise da competição no setor, da análise da expectativa dos consumidores e 

menos ainda das correntes da moda, mas sim do gênio inventivo e das perpetuações de suas 

criações; 

 Clientes do luxo intermediário – são pessoas de alto poder aquisitivo e bastante 

consumistas, os chamados “novos ricos”. Possuem certa cultura e gosto pelo luxo em sua 

essência, mas são influenciados pela mídia e os sinais de reconhecimento das outras classes 

para criarem um referencial de hábitos condizentes com os consumidores que possuem a 

cultura do luxo. Buscam no luxo o mesmo status e sofisticação dos pertencentes a classe 
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anterior, com desejo de distinção relativa. Devido a uma evolução mais rápida nos padrões e 

estilos de vida desses clientes, eles consomem os produtos mais abundantes e menos secretos, 

os quais devem ser concebidos mais racionalmente, com certa raridade, funcionalidade e 

criatividade, com marcas bem trabalhadas e reconhecidas para a busca pelo prestígio em um 

mercado de pouca competitividade; 

 Clientes do luxo acessível – são pessoas da classe média que seguem as 

tendências ditadas pelas grifes do luxo. Há grande sensibilidade destes consumidores às 

correntes da moda, principalmente a novos produtos e marcas que concorrem em mercados 

muito competitivos. Geralmente não possuem a cultura e a tradição do luxo, consumindo 

objetos em série na busca por distinção e destaque social. Copiam as classes de maior poder 

aquisitivo e os formadores de opinião como celebridades e pessoas socialmente conhecidas. 

Esses clientes são influenciados pelos seus estilos de vida e crescimento da renda, exigindo 

das empresas deste mercado investimentos em pesquisas e estudos dos mercados-alvo para 

compor suas novas criações, sua fixação de preços, sua distribuição e a política de promoção. 

Castarède (2005) corrobora com a segmentação proposta por Allérès (2006) e a 

complementa ao relacionar os clientes da hierarquia do luxo com as categorias de produtos de 

luxo. Para efeito deste projeto de pesquisa, cabe destacar do trabalho de Castarède (2005) as 

categorias: vestuário da alta costura que está relacionado com os clientes do luxo inacessível, 

o vestuário do prêt-à-porter e os acessórios mais requintados com os clientes do luxo 

intermediário e outros acessórios que estão relacionados com os clientes do luxo acessível.  

Ferreirinha (2005) também menciona esta segmentação do luxo, salientando que 

existe uma interação contínua entre as distintas categorias de classes sociais apresentadas por 

Allérès (2006) e Castarède (2005), isto é, as aspirações e desejos dos indivíduos podem levá-

los a consumir um bem que, supostamente, não está representado na hierarquia do luxo que o 

mesmo pertence. 

Percebe-se que a segmentação do mercado pelas hierarquias do luxo de Allérès 

(2006) foi discutida por diversos autores e apresenta-se com a que possibilita tanto uma 

segmentação ampla e estruturada como uma caracterização dos clientes de produtos de luxo.  

Contudo cabe mencionar que “o mundo dos consumidores dos produtos e serviços de 

luxo não constituem uma massa uniforme” (BARTH, 1996, p.10) e que segundo Douglas e 

Isherwood (1996) a diversidade da sociedade propicia uma ampla variedade de ofertas e 

oportunidades no mercado do luxo. 

Com base nos elementos apresentados sobre a caracterização e a segmentação dos 

clientes de produtos de luxo, pode-se afirmar que a democratização do luxo e o Masstige 
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demonstram haver uma heterogeneidade de clientes, os quais não se limitam mais a elite e a 

classe de alta renda da sociedade. Novos clientes estão tendo acesso e desejo pelas marcas 

mais luxuosas que, ao mesmo tempo, os segmentam não só pela renda, mas também pelos 

novos estilos de vida. 

 

 

2.2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

 

 

Este subitem tem por objetivo expor os principais elementos das estratégias de 

marketing aplicadas pelas empresas comercializadoras de produtos de luxo. Serão 

apresentados os recursos estratégicos do composto de marketing, utilizados para captação e 

retenção de clientes. O foco recairá nos produtos e marcas de luxo, na precificação, na 

promoção, na distribuição e nos serviços prestados pelas empresas do mercado do luxo. A 

intenção é de se destacar os pontos relevantes que propiciarão a conexão com os elementos de 

análise do ponto de vendas. 

 

 

2.2.1 O Marketing 

 

 

De acordo com a American Marketing Association (AMA) o marketing é uma função 

organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a 

entrega de valor ao cliente, bem como a administração do relacionamento com eles de modo 

que beneficie a organização e seu público interessado. (KOTLER, KELLER, 2006).  

O objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou 

serviço seja adequado a ele e se venda sozinho, tornando supérfluo o trabalho de vendas, 

resultando em um cliente disposto a comprar e uma empresa que necessita tornar o produto 

disponível (DRUCKER, 1973). “O propósito do marketing é satisfazer as necessidades e os 

desejos dos clientes-alvo” (KOTLER, KELLER, 2006, p.172). 

Segundo Allérès (2006), o marketing para o mercado do luxo é aplicado de forma 

diferente que o convencional, variando principalmente de acordo com o tipo de produto 

oferecido e o seu público alvo a ser atingido. As estratégias de marketing das empresas de 

produtos de luxo apresentam especificidades, assentando-se principalmente no produto de 
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luxo, o qual carece de uma marca coerente a ele (CASTARÈDE, 2005). Prepondera uma 

espécie de “marketing de oferta sobre o de demanda” (BARTH, 1996, p.68), ancorado na 

criatividade e na inventividade dos criadores das grifes. 

 

 

2.2.2 O Marketing mix 

 

 

O conceito de marketing mix ou composto de marketing foi introduzido por Neil 

Borden no início da segunda metade do século XX e McCarthy (1960) o definiu como as 

decisões que a organização precisa tomar sobre quatro grupos de variáveis controláveis, 

produto, preço, promoção e distribuição, com o intuito de atingir o mercado-alvo.  

De acordo com Kotler e Keller (2006, p.366): 

O planejamento do mix de marketing começa na formulação de uma oferta 

ao mercado para satisfazer as necessidades e desejos dos clientes-alvo. O 

cliente vai julgar a oferta de acordo com três fatores: características e 

qualidade do produto, mix e qualidade dos serviços e preço apropriado. 

A seguir serão descritos sucintamente, cada um dos elementos do marketing mix. 

 

 

2.2.2.1  Produto 

 

 

Um produto é tudo o que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer uma 

necessidade ou um desejo, e podem ser bens físicos, serviços, pessoas, eventos, organizações, 

informações, experiências, propriedades, lugares e bens (KOTLER, KELLER, 2006). 

Allérès (2006) argumenta que os produtos de luxo são de alta qualidade, distribuição 

seletiva, elegante e refinada, preços mais elevados e uma comunicação dirigida e específica.. 

Castarède (2005) segue a mesma linha e define o produto de luxo como tecnicamente perfeito, 

deve ter uma abordagem personalizada, ser esteticamente belo, ser raro nem usual nem 

comum e possuir aquele algo mais, ou seja, estilo, apresentação, apelo histórico, design e 

originalidade. “Sem produto mítico, de qualidade superior, raro, envolto em uma aura de 

mistério, não há marketing do luxo” (CASTARÈDE, 2005, p.98). D’Ângelo (2006) sintetiza 
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as características e atributos dos produtos de luxo como: de qualidade superior; caros; raros; 

belos e bem elaborados; ter marca famosa.  

Segundo Dubois, Laurent e Czellar (2001) e Dubois e Paternault (1997) os produtos 

para serem de luxo são de excelente qualidade, durabilidade e refinamento, de alto preço, 

exclusivos, possuem status de bom gosto, apelo estético, história e tradição, possuem uma 

marca de notoriedade universal, intimista e de prestígio. “Um objeto de luxo encerra todos os 

qualificativos da perfeição, em todos os níveis de sua existência e de seu itinerário, até o 

consumidor” (ALLÉRÈS, 2006, p.109). 

Os executivos de marketing das empresas de vestuário e acessórios de luxo no Brasil 

definem os seus produtos de luxo como os “que possuem uma marca forte, de exclusividade a 

poucos, produtos de design, qualidade excelente, tradição da marca, sofisticação, distribuição 

seletiva e alta desejabilidade” (PIANARO, 2007, p.116). 

Essas visões podem ser agrupadas na definição das características dos produtos de 

luxo apresentadas por Allérès (2006). De acordo com a autora, os principais elementos dos 

produtos de luxo que são: 

 Perfeição – sua invenção depende da criação de um novo produto ou de uma 

nova tendência com a utilização de materiais nobres e raros, harmonia das cores, seleção 

das idéias mais originais e inovadoras e com as condições de realização e controle mais 

perfeccionistas.  

 Acondicionamento – a apresentação global do produto com a embalagem, o 

papel de presente, a fita e a sacola são de extrema importância e asseguram o refinamento 

e o extremo requinte dos produtos de luxo. 

 Preço – “Se é falso, às vezes, que um produto caro seja um produto de luxo, é 

sempre certo um produto de luxo ser um produto caro” (ALLÉRÈS, 2006, p.112).  

 Distribuição – a seletividade precisa estar de acordo com a imagem do produto 

e da marca e deve ser muito grande nos produtos da alta costura, ampla no prêt-à-porter e 

acessórios. 

 Comunicação – construção de uma história, criada em torno do passado da 

empresa ou da personalidade de seus criadores. A escolha dos meios de comunicação é 

fundamental, levando-se em conta a transmissão da notoriedade da marca, a clientes 

pretendidos, o conceito e a imagem do produto. 
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Quanto menor a acessibilidade ao produto, mais perfeito ele será, o 

acondicionamento será mais luxuoso, o preço será mais alto, a distribuição e a comunicação 

mais seletiva (ALLÉRÈS, 2006). 

De acordo com Kirmani e Zeithaml (1993), os atributos de um produto têm sua 

qualidade avaliada pelo consumidor com base em uma gama de informações intrínsecas ao 

produto que dizem respeito às características físicas do produto em si como formato, estilo, 

cor, design e aroma, além de informações extrínsecas ou externas ao produto como preço, 

imagem da marca e país de origem (GUILHOTO, 2001). D’Angelo (2006) tem uma visão 

muito semelhante e afirma que os produtos de luxo são verdadeiramente melhores, com 

qualidade intrínseca e essência superiores como a melhor matéria-prima e acabamento, design 

diferenciado, maior conforto e durabilidade.  

Segundo Kotler e Keller (2006) o sortimento de produtos de um varejista precisa 

atender às expectativas de consumo do seu mercado-alvo. As empresas de vestuário de 

produtos de luxo no Brasil trabalham com quatro coleções anuais, comercializam estações 

opostas que os países da parte Norte do globo, adaptam as peças ao clima e aos clientes 

(PIANARO, 2007) e a grade de tamanhos correspondem às medidas dos clientes brasileiros 

(SCHMID, 2003). Estas empresas também comercializam acessórios, os quais passam por um 

momento de crescimento nas vendas com produtos como cintos, gravatas, lenços, chaveiros, 

entre outras peças de preço mais acessível e consumo ocasional. De acordo com Dubois e 

Laurent (1995) os acessórios são adquiridos, em sua maior parte, por clientes que não 

possuem recursos para adquirir uma peça de maior valor, mas que desejam ter acesso ao luxo 

e a ao mundo elitizado. 

Podem-se relacionar os produtos de luxo, principalmente os de vestuário e 

acessórios, com os ciclos de vida de estilo, moda e modismo do estudo de Wasson (1968). O 

estilo, que no caso de roupas pode ser diferenciado como formal, informal, descolado, 

fashion, entre outros, pode durar gerações e entrar e sair de moda várias vezes. O ciclo de 

moda passa pela distinção, emulação, massificação e declínio, sendo difícil prever a sua 

duração que depende das necessidades atendidas, tendências sociais, culturais e tecnológicas. 

Já o modismo é a moda que surge subitamente, o produto é lançado, chega logo ao pico com 

adeptos que desejam emoção e destaque, mas o seu declínio vem a seguir e é rápido, não 

sobrevivendo por muito tempo (WASSON, 1968). Segundo Carozzi (2005), os ciclos de vida 

dos produtos de vestuário de luxo são cada vez mais curtos e as empresas estão em sintonia 

com as tendências e expectativas do mercado para atender a demanda por novos modelos e 

criações. 
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Os autores Nueno e Quelch (1998) mencionam as três estratégias de produtos de luxo 

que são: (a) acessórios com preços mais baixos para atrair mais clientes; (b) ampliação da 

linha de produtos em uma estratégia de extensão de marca ou segunda marca; (c) lançamento 

de produtos para os mais jovens com o objetivo de ampliar o mercado e influenciar as pessoas 

desde cedo com a cultura do luxo. 

De acordo com Lombard (1989) e Pianaro (2007) os atributos dos produtos de luxo 

confundem-se com os da marca, a qual será apresentada no próximo subitem. 

 

 

2.2.2.1.1 Marca 

 

 

A American Marketing Association (AMA) define marca como um nome, termo, 

design, símbolo ou uma combinação de tudo isso, destinado a identificar os produtos ou 

serviços de um vendedor para distinguí-los dos outros concorrentes. Segundo Aaker (1998, 

p.7): 

Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, 

marca registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens 

ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar 

esses bens e serviços daqueles dos concorrentes. 

De acordo com Levy e Weitz (2000) a marca é uma das mais importantes decisões 

estratégicas das empresas, pois influenciam a fidelidade dos consumidores à loja e a sua 

imagem.  

Para as consultorias GfK Indicator e MCF, o fortalecimento da imagem é apontado 

como a principal preocupação das empresas que atuam no setor de luxo no Brasil para 83% 

dos executivos entrevistados (MEYER, 2007). 

A empresa sintetiza, transmite e evoca a imagem da marca por meio de sinais que 

podem ser os produtos, serviços, pontos de vendas, embalagens, cores e slogans, 

comportamento dos funcionários e/ou qualquer forma de comunicação com os consumidores 

(KAPFERER, 1997). 

A marca de luxo possui quatro características: qualidade do produto, preço alto, 

excelência no atendimento, seletividade de canais de distribuição (DUBOIS, DUQUESNE, 

1993). Nueno e Quelch (1998) e Roux (2005) foram mais amplos e caracterizam as marcas de 

luxo como as que possuem: qualidade dos produtos, preço elevado, reputação global, raridade 
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e estilo único, percepção do consumidor do estilo, design e distinção, produção limitada, 

distribuição seletiva, associação ao país de origem, a personalidade e os valores do seu criador 

e atenção aos riscos da moda. 

Segundo Castarède (2005), a marca é primordial em matéria de luxo e deve cobrir 

todo o escopo da excelência com: simplificação e identidade; garantia; imaginário e 

simbolismo. O autor complementa que a marca é tão importante quanto o produto de luxo, 

mas nada é mais frágil que a marca. Elementos como tradição da marca e antiguidade, assim 

como origem geográfica e ”genealógica“ são essenciais no universo do luxo (CASTARÈDE, 

2005). 

De acordo com Castarède (2005) a seletividade e a inacessibilidade são os vetores da 

marca de luxo. O autor elenca sete elementos que proporcionam legitimidade e personalidade 

à marca: (a) o produto; (b) os clientes; (c) os canais de distribuição; (d) a divulgação, 

promoção e publicidade; (e) o tempo relativo a idade, a história e as raízes da marca; (f) o país 

de origem; (g) a genealogia, o aval do inspirador e o talento do criador. 

As marcas oferecem inúmeras vantagens aos consumidores por permitir a 

identificação da origem do produto, satisfazer suas necessidades e possibilitar a comparação e 

decisão de compra. Para a empresa a marca também oferece vantagens como proteção contra 

imitações, diferenciação em relação à concorrência, um estímulo à repetição de compra, a 

possibilidade de criar um sentimento de lealdade pelo consumidor, além de uma oportunidade 

de dar ao produto história e personalidade próprias, capazes de sinalizar diferentes faixas de 

preço, qualidade, status e estilos de vida (SOUZA, NEMER, 1993; KELLER, 1997). 

De acordo com Castarède (2005) e Allèrés (2006) as estratégias de marca 

comumente utilizadas no mercado de vestuário e acessórios de luxo são as extensões de 

marca, a segunda marca e o licenciamento de marcas, as quais serão apresentadas a seguir. 

A segunda marca está focada em atrair novos clientes para a empresa, sem 

canibalizar e banalizar a marca que a gerou (ROUX, 2005). Uma marca de luxo com uma 

posição sólida no mercado tem uma difícil tarefa para diversificar sua linha de produtos e 

buscar novos clientes, existindo o risco de perder sua identidade e, por conseqüência seus 

clientes (ROUX, 2005). A estratégia de uma segunda marca supre essa necessidade, mas sem 

correr o risco de afetar a identidade e a imagem da marca líder (PORTUGAL, 2006). 

Na Itália, a estratégia de empresas famosas do mercado de luxo a lançarem uma 

segunda marca é amplamente utilizada, sobretudo nas empresas de moda (PORTUGAL, 

2006). Quase todas as grandes marcas de prêt-à-porter têm sua segunda marca: Prada tem a 

Miu-Miu; Dolce & Gabbana, a D&G; Versace, a Versus; Giorgio Armani, o Empório 
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Armani; Roberto Cavalli, a Just Cavalli (PORTUGAL, 2006). Na França, essa estratégia é 

uma raridade, e geralmente as marcas lançam uma linha paralela, com preços relativamente 

mais acessíveis (PORTUGAL, 2006). No Brasil, empresas de luxo lançam segundas marcas, 

como é o caso da Maria Bonita Extra que pertence à Maria Bonita, a Sais à Rosa Chá, a Grace 

à Francesca Giobbi, a Permanente à Andrea Saletto, entre outras (PORTUGAL, 2006). 

Além dos preços competitivos, a segunda marca apresenta outras vantagens, segundo 

explica Presas (PORTUGAL, 2006, p.1):  

[...] por ser ligada a uma marca líder de mercado, ela pode trabalhar com 

custos de marketing reduzidos devido à conscientização e à fidelização do 

consumidor, tem maior poder de negociação com distribuidores e pode 

cobrar um preço superior ao dos concorrentes, já que aproveita o valor da 

imagem conquistada pela marca principal. 

Também se utiliza com freqüência no mercado de luxo a estratégia de extensão de 

marca, que corresponde à prática de comercializar toda uma linha de produtos sob a mesma 

marca, levando o consumidor a associar a marca de um produto principal aos produtos 

posteriormente introduzidos (SCHIFMAN, KANUK, 1997). Segundo Kapferer (2003) a 

estratégia de extensão de marca surgiu no setor de luxo com as grifes de alta costura 

estendendo suas marcas para o prêt-à-porter, bijuterias, cosméticos, acessórios, artes da mesa, 

entre outras. Atualmente essa prática gerencial tornou-se generalizada principalmente pela 

democratização do luxo (LIPOVETSKY, 2005) e o fenômeno do Masstige. 

Segundo D’Ângelo (2007) diversas marcas do luxo no Brasil lançam produtos para 

agradar o público infantil e adolescente, como é o caso da Daslu com a Daslu Teen, Daslu 

Kids e Daslu Bebê, baseadas nos símbolos que adquirem significados por meio do processo 

de socialização que se inicia na infância. O autor afirma que: 

Mesmo que essas linhas não sejam responsáveis por vendas e lucros 

expressivos, sua função será cumprida simplesmente se familiarizarem 

crianças e jovens com a marca, num processo de desenvolvimento de futuros 

consumidores. Igualmente, pode-se incentivar os adultos a adquirirem 

produtos de Luxo para as crianças, valendo-se do apelo de que este é um 

sinal de cuidado e de carinho para com elas (D’ÂNGELO, 2007, p.1). 

Além destas estratégias, o licenciamento da marca é muito utilizado no mercado de 

produtos de luxo (CASTARÈDE, 2005) como uma maneira de auferir royalties líquidos às 

empresa, como é o caso da Yves Saint Laurent, Christian Dior e Pierre Cardin que utilizam 

esta prática com frequência. O perigo é a banalização da marca, com a comercialização de 

objetos sem nenhuma relação com o luxo. 
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2.2.2.2  Preço 

 

 

O preço é o custo ou o valor que o cliente paga para adquirir um produto ou serviço 

em uma transação. De acordo com Kotler e Keller (2006) o preço é o único elemento do 

marketing mix que gera receita, informando ao mercado o posicionamento de valor 

pretendido pela empresa para seus produtos e sua marca.   

O preço não deve ser considerado apenas como meio de auferir ganhos para o 

negócio, mesmo porque as empresas têm objetivos estratégicos que influenciam a 

precificação como, por exemplo, a entrada em novos mercados, ampliação de vendas, maior 

penetração em mercados já conquistados, momento do produto em seu ciclo de vida, 

diversificação dos canais de distribuição, modas e modismos, entre outros. 

Pode-se destacar cinco práticas de determinação de preço que podem ser aplicadas 

pelos varejistas: (a) preço de markup que é formado a partir da adição de uma porcentagem 

que se deseja ganhar acima do custo fixo e variável dos produtos ou serviços, tendo a 

vantagem de ser muito simples e a desvantagem é que isto pode elevar os valores de venda a 

preços irreais em termos da geração de demanda e da competitividade do mercado (BUELL, 

1984); (b) preço de valor percebido que é formado por uma proposta de valor que deve ser 

entregue pela empresa e percebida pelo cliente como vantajosa, não entrando os custos para a 

composição deste preço e ficando evidente que uma maior proposta de valor é alcançada com 

o envolvimento de outros elementos do marketing mix como a promoção, equipe comercial, 

os pontos-de-vendas, as garantias, além de atributos subjetivos como confiabilidade, valor da 

marca, raridade dos produtos, e exclusividade; (c) preço de retorno-alvo que é formado a 

partir da taxa de retorno sobre os investimentos (ROI) que a empresa espera atingir, 

determinando-se assim as quantidades de produtos que se precisa vender para atingir esta 

taxa; (d) preço de valor que é formado quando é cobrado um valor relativamente baixo para 

uma oferta de alta qualidade percebida e valorizada pelos clientes, carecendo de 

reestruturação na empresa para haver redução nos custos e maior produção e distribuição para 

atender a um aumento da demanda; (e) preços de mercado que são formados a partir da 

análise dos preços praticados pela concorrência. 

A política de preços das empresas de produtos de luxo de vestuário e acessórios no 

Brasil é orientada pela matriz e comumente utiliza-se o mark-up (PIANARO, 2007). 
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Os produtos de luxo atingem preços mais elevados, pois exigem materiais mais 

nobres, fabricação em pequena quantidade, acondicionamento refinado, distribuição muito 

seletiva, atendimento personalizado e lojas muito bem estruturadas (ALLÉRÈS, 2006).  

Segundo Castarède (2005) o diferencial de preço de um produto de luxo pode ser 

justificado por componentes racionais e também emocionais. Para Roux (2005) os preços dos 

produtos de luxo apóiam-se no preço psicológico para o consumidor como raridade, distinção 

e escassez, sem falar dos valores simbólicos, afetivos e emocionais de diferenciação 

(CASTARÈDE, 2005; ROUX, 2005). 

De acordo com Nueno e Quelch, (1998) os altos preços praticados pelas empresas do 

mercado do luxo são devidos a: qualidade, raridade e estilo único dos produtos, reputação 

global da marca, percepção do consumidor do estilo, design e distinção, distribuição seletiva, 

produção limitada, associação ao país de origem, a personalidade e os valores do seu criador e 

atenção aos riscos da moda. 

Segundo Groth e Mcdaniel (1993) alguns produtos de luxo têm seus preços altos para 

fazer com que sejam mais desejados, ou mais aspirados pelos consumidores e 

conseqüentemente, aumentem seu volume de vendas. 

 

 

2.2.2.3  Promoção 

 

 

O composto de promoção ou comunicação de marketing tem o papel de informar, 

persuadir e lembrar o consumidor a adquirir determinado produto (CHURCHILL JR., 

PETER, 2000). A comunicação informa aos clientes sobre as lojas, as mercadorias e os 

serviços que a marca disponibiliza, além de criar repetições de negócios e fidelidade dos 

clientes (LEVY, WEITZ, 2000). 

De acordo com Ogden (2002) e Kotler e Keller (2006) o composto de promoção 

possui seis formas de comunicação de marketing que são: 

 Propaganda ou publicidade – é qualquer forma paga de apresentação de 

produtos, serviços ou idéias veiculadas em meios de comunicação identificados; 

 Promoção de vendas – incentivos de experimentação ou vendas a curto prazo; 

 Eventos – experiências, atividades ou programas patrocinados pela empresa 

para gerar interação do público alvo com a marca; 
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 Relações públicas – programas que zelem pelo relacionamento das empresas 

com os diversos stakeholders, promovendo e protegendo a imagem da empresa e de seus 

produtos;  

 Vendas pessoais - comunicação individualizada frente a frente cliente e 

vendedor, com o objetivo de trocar informações, apresentar produtos ou serviços e realizar 

a transação;  

 Marketing direto – comunicação dirigida a clientes específicos ou potenciais, 

realizada pelo telefone, internet, correio, fax ou correio, de modo a trocar informações ou 

realizar transações. 

Segundo Nueno e Quelch (1998) a comunicação de uma empresa de produtos de 

luxo precisa ser criativa. Pianaro (2007) segue a mesma linha e afirma: 

Um dos elementos que diferencia a indústria do luxo das outras indústrias é a 

necessidade da criatividade. Muitas marcas de luxo atingem a legitimidade 

como resultado de um marketing criativo, inovativo e convincente que gera 

mídia favorável e aceitação de mercado (p.57). 

Para Castarède (2005) a divulgação das empresas de luxo acontece essencialmente 

pela marca. De acordo com Nueno e Quelch (1998) a divulgação de uma marca de luxo é 

realizada com coerência no mundo todo, explicitando as iniciativas, lançamentos ou qualquer 

outra ação que a empresa estrategicamente pretenda comunicar. Alléres (2006) é mais ampla e 

menciona que a coerência necessária entre notoriedade da marca, a imagem do produto, a 

clientela pretendida e a comunicação correta podem transmitir e realmente promover os 

produtos, as marcas e seus criadores.  

No universo do luxo, veículos de mídia de massa não são utilizados, preferindo-se 

revistas periódicas que focam em seu público (PIANARO, 2007). O endorsement é 

comumente realizado pelas empresas, associando-se a marca com personalidades 

emblemáticas (CASTARÈDE, 2005), somado ao uso de relações públicas com forte ação de 

assessoria de imprensa e eventos, para conquista de mídia espontânea (CASTARÈDE, 2005; 

PIANARO, 2007). Nueno e Quelch (1998) mencionam que os eventos especiais das marcas 

de luxo têm esforços de relações públicas cuidadosamente coordenados, VIPS e celebridades 

são convidados para gerar bons editorias em conceituados veículos de mídia do mercado. 

Segundo Rocha (2007) o São Paulo Fashion Week 2007 foi um grande exemplo de 

endorsement, pois a maior parte do destaque dedicado pela mídia ao evento foram as 

celebridades e as personalidades que desfilavam, assistiam ou circulavam pelo evento e, 

conseqüentemente, de que marcas e quais os modelos das peças que estavam vestindo. 
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Apenas como orientação de investimentos, o prêt-à-porter da Ralph e Laurent e seus 

licenciados investiram em 2004 mais de U$ 180 milhões de dólares na promoção de sua 

marca e a Calvin Klein ultrapassou os U$ 60 milhões no mesmo ano (ROUX, 2005). 

As liquidações das marcas de luxo de moda seguem o calendário brasileiro de saldos, 

o qual acontece normalmente em janeiro e julho de cada ano (PIANARO, 2007; SCHMID, 

2003). Na ocasião, apenas algumas peças entram em liquidação (PIANARO, 2007), mesmo 

porque as grifes preservam seus produtos considerados tradicionais, os quais não são 

liquidados (SCHMID, 2003). Roux (2005) afirma que as liquidações podem diminuir a 

desejabilidade, a exclusividade e a atratividade por uma marca de luxo no longo prazo 

(ROUX, 2005). 

O calendário brasileiro é repleto de datas comemorativas como o dia das mães, dos 

namorados entre outros. As empresas de luxo de moda aproveitam estas ocasiões para 

divulgar seus produtos e promover suas marcas com os temas e apelos que melhor 

caracterizem estes momentos, principalmente com o intuito de atrair clientes e aumentar as 

vendas (SCHMID, 2003). 

 

 

2.2.2.4 Distribuição 

 

 

Os canais de distribuição também chamados de canais de marketing ou canais 

comerciais, formam o conjunto de caminhos que um produto ou serviço segue depois da 

produção, terminando na compra ou na utilização pelo usuário final (COUGHLAN et al. 

2001).  

As decisões estratégicas referentes aos canais de distribuição a serem utilizados pelas 

empresas estão entre as mais críticas com que a empresa precisa lidar (FRAZIER, 1999). Os 

canais escolhidos afetam todas as outras decisões de marketing e uma alteração no decorrer 

dos negócios não é fácil nem simples, leva tempo e envolve diversos recursos para ser 

realizada (COREY, 1991).  

Segundo Allérès (2006) o nível de seletividade do produto e da marca são os 

direcionadores da distribuição dos produtos de luxo, a qual pode ser muito seletiva, mais 

ampla ou muito ampla.  É o que também discute Nueno e Quelch (1998), ao afirmar que 

quanto maior a democratização do luxo, mais expandida será sua distribuição.  
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Essas visões complementam-se a de Castarède (2005) que afirma que a distribuição 

de produtos de luxo é específica, seletiva, não podendo ser genérica. As principais e 

tradicionais marcas de luxo são exportadoras, o que faz sua distribuição ser bem cuidadosa 

utilizando importadores, atacadistas especializados ou até administradores de shoppings de 

luxo para distribuir seus produtos em pontos de vendas fora de seus países de origem 

(CASTARÈDE, 2005). 

Castarède (2005) afirma existirem quatro tipos de canais de distribuição das 

empresas comercializadoras de produtos de luxo: (a) lojas próprias monomarcas; (b) 

distribuição seletiva em lojas especializadas; (c) duty free shops e Cias aéreas; (d) quiosques 

em grandes lojas. 

Visão semelhante tem os autores Nueno e Quelch (1998) que, baseados no perfil dos 

consumidores, apresentam uma pirâmide com o mix de canais que as empresas de luxo 

utilizam no mercado e seus respectivos objetivos. Nueno e Quelch (1998) mencionam que 

quanto mais para baixo da pirâmide, mais expandida será a distribuição devido a uma maior 

democratização do luxo. Esta representação é vista no figura 1 apresentado a seguir.  

Figura 1: Canais de Distribuição de produtos de luxo. 

Fonte: NUENO e QUELCH (1998, p.67). 

 

Allérès (2006) limita-se a mencionar a distribuição das marcas de luxo em relação ao 

tipo de ponto de vendas que os produtos serão comercializados. Para a autora, a distribuição 

seletiva pode ser realizada em lojas próprias ou franquias monomarcas, observando-se os 

critérios de localização, qualidade da vitrine, formação dos vendedores e outros elementos do 

varejo; ou em lojas especializadas multimarcas que possuem seções exclusivas para cada 

marca (ALLÉRÈS, 2006). No Brasil, as empresas de vestuário e acessórios de luxo seguem 
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este modelo de distribuição proposto por Allérès (FERREIRINHA, 2007). Cabe destacar as 

concept stores que são lojas próprias monomarcas que oferecem além do produto, 

experiências com a marca e uma ampla variedade de serviços aos clientes (D’AGUANO, 

2007; RONDINI, 2005). 

Há predomínio no mercado brasileiro de lojas multimarcas em dois formatos: 

produtos de várias marcas sendo comercializados em um único ponto de vendas; ou lojas 

dentro de lojas (OLIVEIRA, 2006). Segundo as consultorias Gfk e MCF, com a consolidação 

do mercado do luxo no Brasil, este cenário está em momento de mudança, pois 84% dos 

executivos das empresas entrevistadas na pesquisa pretendem abrir lojas próprias monomarca 

no país em 2007. 

Segundo Nueno e Quelch (1998) um mix de canais de distribuição é complicado de 

se administrar, requerendo atenção e controle aos serviços disponibilizados, a dimensão da 

linha de produtos adequada ao local escolhido e as diversas ações de merchandising 

diferenciadas para cada ponto de vendas.  

A dimensão do mix de produtos é caracterizada pela amplitude ou extensão das 

famílias de produtos; pela profundidade ou variedade oferecida pelo ponto de venda em cada 

família de produtos; e pela coerência entre as necessidades do consumidor e os produtos 

selecionados para satisfazê-las (LEVY, WEITZ, 2000). Com isso, a dimensão da linha de 

produtos pode variar de acordo com cada ponto de vendas e depende do tipo de loja, 

localização e espaço pra exposição e estoque (LEVY, WEITZ, 2000; D’ÂNGELO, 2004). 

Castarède (2005) corrobora com esta afirmação e menciona que é preciso adaptar a 

distribuição dos produtos às especificidades do local e das circunstâncias de cada região onde 

se pretende comercializá-los (CASTARÈDE, 2005). As lojas monomarcas no Brasil 

normalmente apresentam toda a linha de produtos da marca, mas nas multimarcas a linha é 

limitada às peças básicas das marcas (OLIVEIRA, 2006).  

Levy e Weitz (2000) e Bell (1994) argumentam que diversas lojas decidem sua 

localização em função da concorrência. Para Kingdom (1996) mais de 40% dos consumidores 

consideram a conveniência nas compras de vestuário como sendo a proximidade das outras 

lojas onde gostariam de fazer compras.  As lojas de luxo estão localizadas normalmente em 

shopping centers ou em regiões comerciais, sendo raros os casos de lojas isoladas 

(FERREIRINHA, 2007). 
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2.2.2.5  Mix de serviços 

 

 

Serviços podem ser definidos como um ato, uma ação ou desempenho oferecido por 

uma parte à outra, podendo estar ligado a um produto físico ou não, sem os clientes obterem 

propriedade sobre eles (LOVELOCK, WRIGHT, 2006). Os autores complementam que os 

serviços são atividades econômicas que criam valor e fornecem benefícios para clientes em 

tempo e lugares específicos. De acordo com Parente (2000, pg. 275) “os serviços são 

desenvolvidos para proporcionar facilidades aos consumidores e assim conseguir aumentar o 

poder de atração à loja”. 

De acordo com Berry (1980) os serviços diferenciam-se dos produtos por quatro 

características: (a) intangibilidade - os serviços não podem ser vistos, ouvidos, sentidos, 

cheirados ou provados antes de serem adquiridos; (b) heterogeneidade ou variabilidade -

dependem de quem, onde e quando são fornecidos; (c) perecibilidade do resultado – como os 

serviços não podem ser estocados, eles são altamente perecíveis, sendo o tempo um fator 

primordial; (d) simultaneidade de produção e consumo, inseparabilidade – há um maior 

envolvimento dos clientes no processo de produção, havendo interação do prestador de 

serviço e cliente.  

O marketing de serviços está focado na qualidade percebida do serviço, a qual varia 

em função dos segmentos de consumidores a serem atingidos e do seu nível de suas 

expectativas (LOVELOCK, WRIGHT, 2006). Segundo Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1988) cinco fatores procuram medir a qualidade dos serviços na percepção dos clientes: itens 

tangíveis; confiabilidade; capacidade de resposta; segurança; empatia.  

Os serviços oferecidos pelos varejistas do mercado do luxo são os mais complexos, 

completos e “sob medida” possíveis (ROUX, 2005). Estas empresas buscam a diferenciação 

com os serviços prestados, dentre eles: atendimento exclusivo e personalizado, facilidades de 

pagamento, ajustes, garantias e entregas, provadores sofisticados e amplos e consultoras de 

moda com agilidade de resposta (ROUX, 2005; CASTARÈDE, 2005; ALLÉRÈS, 2006).  

Segundo Pianaro (2007) as lojas de produtos de luxo de vestuário e acessórios no 

Brasil oferecem diversos serviços adicionais gratuitos, dentre os principais: consertos, ajustes, 

show room na casa de grandes clientes e parcelamento das vendas. 

Os clientes do luxo são muito exigentes e o pessoal de contato com eles, 

principalmente o pessoal de vendas, são essenciais e um diferencial para o negócio do luxo 
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(ROUX, 2005; PIANARO, 2007). A qualidade na prestação dos serviços depende diretamente 

da equipe de contato com o cliente (ROUX, 2005). 

A partir dos conceitos discutidos sobre as estratégias de marketing das empresas de 

luxo, pode-se perceber que o foco principal recai no produto e na marca. Contudo, as outras 

variáveis do composto mercadológico como preço, promoção e principalmente a distribuição 

são essenciais neste universo, os quais se materializam nos pontos de vendas que são, segundo 

Roux (2005) os grandes responsáveis pelos serviços no varejo de produtos de luxo. Este 

ambiente, suas especificidades e configurações serão explorados no próximo item desta 

dissertação. 

 

 

2.3 O PONTO DE VENDAS 

 

 

Este subitem tem por objetivo explorar como estão configurados os pontos de vendas 

de produtos de luxo. Serão contemplados os temas mais relevantes que auxiliem a 

compreensão operacional dos elementos que fazem parte do ambiente de um ponto de vendas 

de luxo, entre eles as atividades e os aspectos físicos que são oferecidos para estimular e 

influenciar os clientes no momento das compras. 

O ponto de vendas ou loja de varejo é qualquer empreendimento comercial cujo 

faturamento provenha principalmente da venda de produtos ou serviços aos consumidores 

finais (KOTLER, KELLER, 2006; LEVY, WEITZ, 2000; PARENTE, 2000). O ponto de 

vendas faz parte do elo final dos canais de marketing e é o ambiente físico em que o cliente 

entra em contato com a marca (FRAZIER, 1999). 

Segundo Pianaro (2007) o ambiente de vendas de produtos de vestuário e acessórios 

de luxo é fundamental nas estratégias de marketing das empresas pelo fato de tangibilizar ao 

cliente a imagem da marca. Schmid (2003) segue a mesma linha e afirma que o ponto de 

vendas de vestuário tangibiliza a imagem que o cliente tem da marca e, ao mesmo tempo, a 

empresa identifica e cadastra os clientes com afinidade a seus produtos e a sua marca. 

Segundo Levy e Weitz (2001) os varejistas procuram diminuir a concorrência com a 

oferta de produtos exclusivos e serviços diferenciados que não podem ser facilmente 

copiados. O varejo de moda de sucesso está baseado na diferenciação da concorrência, a qual 

minimiza a confusão que os consumidores fazem com tantas lojas e produtos semelhantes no 

mercado (SCHMID, 2003; ROUX, 2005). Schmid (2003) argumenta que a adequação do mix 
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de produtos e serviços no ponto de vendas é fundamental para seu sucesso no varejo de 

vestuário. Roberto Stern, presidente da H Stern, afirma que um ponto de vendas bem sucedido 

deve focar sua atenção no atendimento, na arquitetura da loja e no treinamento da equipe 

(MATHIAS, FERREIRINHA, 2005). Para Levy e Weitz (2000) o ponto de vendas de sucesso 

oferece o produto certo, ao preço certo, no lugar certo, na hora certa, ao cliente certo e obtém 

lucro. 

A loja de produtos de luxo vale-se do contato com o cliente para familiarizá-lo com 

as características técnicas dos produtos, com seus processos de fabricação e com a história da 

marca, transmitindo assim uma educação para o gosto e para o consumo dos clientes 

(D’ÂNGELO, 2006). O autor complementa que; 

O compromisso das lojas é ajudar o cliente a ingressar no universo do luxo 

de maneira “adequada”... No caso de produtos de vestuário, a atuação dos 

profissionais nas lojas tem um componente adicional: orientar quanto à 

composição do visual do cliente, evitando que ele cometa “erros” e se torne 

uma “vítima da moda” (p.125). 

As lojas são mais do que apenas um lugar para comprar produtos, passando a 

oferecer experiências excitantes para atrair e reter os clientes (LEVY, WEITZ, 2000). O 

varejo de vestuário e acessórios é uma atividade basicamente formada pela prestação de 

serviços (SCHMID, 2003). Os pontos de vendas de produtos de luxo de vestuário e acessórios 

utilizam o momento da compra para surpreender os clientes que buscam experiências com as 

marcas e os produtos (CUCCI, 2005; MEYER, 2007). As marcas de luxo de vestuário e 

acessórios no Brasil apresentam uma preocupação muito grande em criar um ambiente 

confortável no ponto de vendas que permita uma experiência de compra agradável e prazerosa 

aos clientes (PIANARO, 2007). As lojas de luxo são sofisticadas e requintadas e são 

encarregadas de proporcionar a aura de sonho aos produtos (OLIVEIRA, 2006). Segundo as 

consultorias Gfk e MCF a experiência proporcionada pela marca de luxo é mais importante 

que o produto em si (MEYER, 2007). 

Neste cenário, atualmente, as empresas de produtos de luxo estão investindo 

crescentemente capital em suas lojas, principalmente nas chamadas concept stores, que são as 

lojas conceito (GODOI, 2005; D’AGUANO, 2007; FERREIRINHA, 2007; RONDINE, 2005; 

ROUX, 2005). As concept stores são lojas próprias monomarcas que oferecem mais do que 

produtos, proporcionando situações de envolvimento, expectativa e encantamento nos clientes 

com experiências de moda, arte, cultura, alimentação e estilo de vida (GODOI, 2005). As 

empresas de luxo exibem nestas lojas toda a sua linha de produtos, oferecem os serviços mais 
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amplos possíveis, promovem a divulgação da marca para cativar, ampliar e fidelizar seus 

clientes e, conseqüentemente, aumentar as vendas (GODOI, 2005, RONDINE, 2005). 

Especificamente no vestuário prêt-à-porter os pontos de vendas de luxo têm seus 

produtos controlados pela matriz e os gerentes das lojas seguem diversas normas corporativas 

de controle e monitoramento das peças (ROUX, 2005). Segundo Roux (2005), as quantidades 

de peças do mesmo modelo de um produto de vestuário de luxo são restritas e limitadas em 

cada ponto de vendas. Isto se deve ao fato do cliente do luxo ser exigente e cobrar um produto 

autêntico, com nivelamento dos serviços oferecidos (ALLÉRÈS, 2006; ROUX, 2005). 

Segundo Schmid (2004) os pontos de vendas são responsáveis por realizar pesquisas 

e investigações de vários pontos, dentre eles: 

 Contagem da direção ou fluxo de tráfego dos clientes que entram na loja; 

 Taxa de conversão, que é o total de vendas concretizadas em relação ao público 

circulante no ponto de vendas; 

 Taxa de interceptação, que é a porcentagem de clientes que tiveram algum 

contato com um funcionário da loja e só viram as mercadorias ou fecharam a compra sem 

procurar ninguém na loja; 

 Tempo de espera em relação a alguma atividade realizada no ponto de vendas; 

 Locais de geração de tráfego, que são de onde os clientes vêm para comprar na 

loja (SCHMID, 2004). 

O varejo de vestuário e acessórios é uma atividade basicamente formada pela 

prestação de serviços, o que contribui para possível conquista e fidelização dos clientes, além 

de ser um diferencial para distanciar as falsificações (SCHMID, 2003). Segundo Allérès 

(2006) as lojas de produtos de luxo para manter o seu prestígio precisam ter uma gestão 

equilibrada e consciente, afastando os produtos dos perigos da banalização e de possíveis 

falsificações, afastando os clientes que buscam a individualização e exclusividade das peças 

(ROUX, 2005). Castarède (2005) afirma que a economia da falsificação causa estragos em 

escala industrial no mundo inteiro e a diferenciação nos serviços prestados nos pontos de 

vendas é essencial no marketing do luxo.  

Percebe-se que o ponto de vendas de luxo é o local em que o cliente entra em contato 

e tem as experiências com as marcas e os produtos e consolida a sua imagem da marca. Os 

diferenciais das lojas de luxo estão centrados no ambiente do ponto de vendas, no 

atendimento aos clientes, na sua identificação e manutenção no cadastro e nos mais diversos 
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serviços oferecidos. Estes elementos serão aprofundados nos próximos subitens desta 

dissertação. 

 

 

2.3.1 O ambiente do ponto de vendas 

 

 

O ambiente da loja é criado utilizando os recursos de apresentação externa e interna, 

layout e a exposição dos produtos, os quais são decisões que devem visar à construção da 

imagem da marca, atrair e acolher o cliente-alvo e também proporcionar a maior 

produtividade em vendas (LEVY, WEITZ, 2000). Ele transmite a personalidade da marca 

(BERMAN, EVANS, 1998), auxilia o cliente a construir a imagem da marca e estimula 

respostas emocionais dos clientes, afetando seu comportamento de compra, podendo 

proporcionar um aumento nas vendas (MOWEN, MINOR, 2003; LEVY, WEITZ, 2000). 

Segundo Mason, Mayer e Wilkinson (1993) reforçam que o ambiente da loja tem o 

objetivo de alcançar maior produtividade da loja, atraindo e mantendo os clientes no ponto de 

vendas.  

 

 

2.3.1.1 Apresentação externa da loja 

 

 

Segundo Berman e Evans (1998) a apresentação externa da loja determina a primeira 

impressão que o cliente tem do ponto de vendas, influenciando sua percepção quanto a 

qualidade, estilo e tipo de loja proposto, com a capacidade de atrair os clientes. Ela tem a 

função de projetar uma imagem ao cliente que facilite o reconhecimento da marca (MASON, 

MAYER, WILKINSON, 1993). 

Os pontos de vendas de vestuário e acessórios de luxo prezam pela sofisticação de 

suas fachadas e estilo arquitetônico, visibilidade ao público, comunicação visual externa, 

vitrines e toda sua conservação que deve estar de acordo com a proposta da marca (ROUX, 

2005). 

De acordo com Lewison (1997) o posicionamento, a arquitetura e a comunicação 

visual das lojas são os três fatores que influenciam na apresentação externa da loja. 
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O posicionamento diz respeito a  posição da loja em relação ao seu entorno e três 

elementos podem ser destacados: a compatibilidade com o ponto que é a harmonia com as 

demais edificações da região, a visibilidade da loja e, a conveniência e comodidade do cliente 

como a facilidade de acesso, estacionamento e a segurança (LEWISON, 1997). 

Quanto a arquitetura da loja destacam-se: o motivo arquitetônico de acordo com 

proposta da marca, as fachadas que podem ser de diversos tipos e variam entre lojas de rua e 

shopping centers, a facilidade promocional e, a entrada da loja que acolha os clientes e os 

estimulem a entrar (LEWISON, 1997). 

A respeito da comunicação visual, cabe-se destacar: a placa de identificação que 

normalmente é utilizada a logomarca, o totem de sinalização utilizado em lojas de rua e 

devem seguir as legislações locais e, as vitrines que apresentam uma amostra dos produtos 

oferecidos e pretendem estimular o cliente a entrar na loja (LEWISON, 1997). 

As vitrines são fundamentais para atrair os clientes a entrarem nas lojas de vestuário 

(SCHMID, 2003). É freqüente a utilização de vitrines temáticas, com a exposição dos 

melhores produtos da marca (OLIVEIRA, 2006). Atualmente, utiliza-se um estilo minimalista 

de exposição das peças nas vitrines das lojas de luxo de vestuário (SCHIMID, 2003).  

 

 

2.3.1.2 Ambiente interno da loja 

 

 

O ambiente interno da loja consiste na área a partir da porta de entrada ou dos limites 

do estabelecimento e agrupa toda a apresentação interna do ponto de vendas, o seu layout e a 

exposição dos produtos (LEVY, WEITZ, 2000). 

De acordo com Lewison (1997) diversos elementos são utilizados no ambiente 

interno da loja: (a) os estimulantes dos cinco sentidos: cores, iluminação, odores e perfumes, 

apelo ao tato e ao paladar e o som; (b) comunicação: produtos, toda a comunicação visual e 

merchandising, funcionários e os equipamentos em exposição; e (c) conforto: layout, largura 

dos corredores, pisos, temperatura, provadores, manutenção e limpeza. 

Segundo Donovan e Rossiter (1982) o ambiente físico de vendas como a disposição 

das mercadorias, iluminação, cores, música, aromas, apresentação dos funcionários e o fluxo 

de pessoas fazem o cliente permanecer mais tempo na loja.  

Segundo Schmid (2003) as lojas de luxo de vestuário são exemplos de estilo em 

ambiente arquitetônico, com projetos realizados por arquitetos especialista no design de 



51 

 

interiores. A loja da marca de produtos de luxo Baccarat investe na decoração, iluminação e 

disposição dos produtos para estimular as percepções e os sentidos dos clientes na loja 

(OLIVEIRA, 2006). 

“O merchandising é fundamental e é utilizado nas lojas de luxo para valorização dos 

produtos e comunicação da marca” (ALLÉRÈS, 2006, p.198). Schmid (2004) menciona a 

importância das lojas de vestuário aproveitarem o calendário promocional e estenderem os 

temas propostos nas vitrines para o interior da loja, com peças de merchandising e 

comunicação visual. Nas lojas da Baccarat, o merchandising é realizado com a utilização de 

catálogos com os produtos da marca (OLIVEIRA, 2006). 

O layout do ponto de vendas é responsável por orientar o fluxo de clientes dentro da 

loja, destacar os produtos, contribuir com a maior produtividade e eficiência no uso do espaço 

e proporcionar conforto e prazer ao cliente ao circular e escolher os produtos (LEVY, 

WEITZ, 2000). O layout da loja de vestuário precisa considerar uma área para os provadores 

e estoque das mercadorias (SCHIMD, 2003). As lojas da Baccart têm layout com design 

clean, com amplo espaço de circulação e o zelo pelo ambiente físico como móveis, 

equipamentos, vitrines e limpeza são responsabilidades da equipe de atendimento 

(OLIVEIRA, 2006). 

De acordo com Levy e Weitz (2000) a exposição dos produtos nos pontos de vendas 

é consistente a imagem da marca e está de acordo com a natureza dos produtos. Faz-se 

necessária a utilização de equipamentos adequados, que variam dependendo do produto a ser 

exposto (LEVY e WEITZ, 2000). Nas lojas de vestuário são poucos os produtos expostos 

para proporcionar uma sensação nos clientes de que o ponto de vendas tem um espaço interno 

amplo e confortável (SCHMID, 2003). 

 

 

2.3.2 Atendimento aos clientes 

 

 

De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) o atendimento pessoal é 

essencial e crucial para uma boa qualidade na prestação de serviços e conseqüente satisfação 

dos clientes. McGoldrick (1990) é mais específico e afirma que em compras especializadas, 

como é o caso das lojas de vestuário e acessórios de luxo, o atendimento dos vendedores e 

todo o staff são de fundamental importância e faz a diferença na avaliação dos clientes. 

Segundo o autor, 91% das pessoas não voltam a comprar em estabelecimentos que foram mal 
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atendidas e 70% pagariam um preço mais elevado pelo produto desde que o serviço fosse bem 

realizado (McGOLDRICK, 1990). 

Segundo Lewison (1997) os atributos e habilidades necessárias para a equipe de 

atendimento são: (a) comunicabilidade; (b) personalidade sincera, honesta, confiável e 

disposta; (c) boa aparência pessoal de higiene e vestuário; (d) atitude positiva; (e) 

conhecimento do produto, dos clientes e da marca; (f) saber ouvir e entender os clientes, 

demonstrar interesse, empatia e  perceber os desejos dos clientes; (g) adaptabilidade da 

linguagem e métodos de vendas; (h) similaridade do estilo do vendedor com a marca. 

Segundo Lewison (1997) e McGoldrick (1990) a principal habilidade de toda a 

equipe de atendimento para a aquisição e retenção dos clientes em um ponto de vendas é a 

comunicação pessoal. Lovelock e Wright (2006) afirmam que a equipe de atendimento é a 

responsável pelo contato com os clientes e tem a função de identificar as reais necessidades e 

desejos dos clientes, oferecendo os serviços mais adequados e esperados por cada um. Schmid 

(2003) destaca a habilidade de assimilar os valores e a cultura da empresa, colocando-os em 

prática no contato com os clientes é uma necessidade básica da equipe de atendimento no 

ponto de vendas. D`Ângelo (2004) corrobora com esta afirmação argumentando que a equipe 

de funcionários de uma empresa de produtos de luxo precisa assimilar os valores e a cultura 

da empresa.  

De acordo com D’Ângelo (2004) a equipe de atendimento das lojas de luxo é 

treinada para conhecer as características técnicas dos produtos, seu processo de fabricação, a 

história da marca e principalmente em saber assessorar os clientes (D’ÂNGELO, 2004). 

Segundo Schmid (2003), esta capacitação propicia um incremento no desempenho, com maior 

qualidade nos serviços prestados, flexibilidade no atendimento e aumento de produtividade. A 

marca de luxo Baccarat treina a equipe de vendas sobre a história da marca, os produtos e os 

clientes (OLIVEIRA, 2006). Segundo Roux (2005) as marcas de luxo Louis Vuitton e da 

Chanel investem montantes significativos para acompanhar e ter o domínio do recrutamento, 

treinamento e remuneração do pessoal de atendimento dos seus pontos de vendas. A Louis 

Vuitton ao lançar um novo produto, ensina toda a equipe de atendimento como eles devem ser 

apresentados, dobrados e embalados, por meio de vídeo institucional que detalha todos os 

processos que, segundo a marca, merecem atenção extrema (ROUX, 2005). 

Segundo Roux (2005), os vendedores utilizam acessórios ou produtos das grifes nas 

lojas para estimular suas vendas aos clientes. As atendentes, nas lojas da Baccarat em São 

Paulo usam tailleur preto e uma jóia da marca (OLIVEIRA, 2006). A Louis Vuitton tem 
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normas institucionais sobre as diversas maneiras das atendentes combinarem as peças que 

vestem nas lojas (ROUX, 2005). 

Os vendedores fazem o papel de relacionamento com os clientes nos pontos de 

vendas e procuram vender mais em cada contato com os eles (GRANT, SCHLESINGER, 

1995).  As estratégias utilizadas são o cross sell (venda cruzada) que consiste em vender 

outros produtos aos clientes além dos já comprados e, up sell (aumento da venda) que seria a 

atuação do vendedor em convencer o cliente a comprar produtos com valor unitário mais 

elevado (GRANT, SCHLESINGER, 1995). 

A autora Elyette Roux (2005) menciona a arrogância, frieza e o desdenho das 

vendedoras de lojas de luxo francesas e afirma que estas atitudes estão diretamente ligadas ao 

fato delas não poderem ser consumidoras dos produtos que têm a responsabilidade de 

comercializar. Com isso, Roux (2005) afirma a necessidade valorizar e motivar a equipe de 

vendas das lojas de luxo pela importância que ela tem na qualidade dos serviços prestados 

pelas marcas. Para motivar os funcionários, os objetivos e as metas dos vendedores precisam 

ser atingíveis e realistas, baseados em históricos de vendas anteriores e o perfil de vendas de 

cada loja (SCHMID, 2003; ÂNGELO, SILVEIRA, 1997). Ângelo (1999) complementa que é 

comum nas lojas serem oferecidas premiações à equipe, dentre elas viagens internacionais ao 

vendedor do mês (ANGELO, 1999; SCHMID, 2004). 

 

 

2.3.3  Cadastro de clientes 

 

 

Segundo Nueno e Quech (1998) o cadastro de clientes de produtos de luxo é um 

instrumento relevante para a construção e manutenção de relacionamento com eles. Schmid 

(2003) amplia este argumento e afirma que o banco de dados de clientes, para as lojas de 

vestuário, auxilia na comunicação integrada da empresa com o mercado, armazena diversas 

informações valiosas para o relacionamento com seus consumidores, ajuda na decisão de 

sortimento de produtos à loja e serve como fonte de pesquisa e segmentação de clientes 

(SCHMID, 2003). 

No universo do luxo, os pontos de vendas são os responsáveis pela atividade de 

cadastro e gestão do banco de dados de clientes, os quais contém informações preciosas que 

podem representar um significativo aumento nas vendas (NUENO, QUELCH, 1998). 

Segundo Schmid (2004) manter o cliente em um programa de fidelização com a loja de 
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vestuário é importante para o negócio, pois o cliente tornar-se mais receptivo às ações de 

relacionamento, com conseqüente aumento de rentabilidade da empresa e diminuição dos 

custos de vendas. A autora menciona que as comuns anotações em cadernos realizadas pelas 

lojas de vestuário no Brasil estão sendo substituídas por sistemas de inteligência de mercado. 

Algumas das ações de promoção comumente realizadas com o uso do banco de 

dados de clientes pelo ponto de vendas de vestuário de luxo são: envio de mala direta, 

brindes, ligações da equipe ou e-mails para convidar os clientes para lançamentos de coleções, 

desfiles e eventos sociais (NUENO, QUELCH, 1998; SCHMID, 2003), além de ligações aos 

clientes pela equipe de vendas para avisar das liquidações ou realizar o re-sell, que consiste na 

reativação de clientes que não compram a um certo tempo (SCHMID, 2003; GRANT, 

SCHLESINGER, 1995).  

De uma forma geral, os assuntos sobre o cadastro de clientes são bem mais amplos, 

mas as informações tratadas acima são consideradas suficientes para os resultados desta 

dissertação. 

 

 

2.3.4 Serviços 

 

 

O objetivo deste subitem é detalhar a operação dos principais serviços prestados 

pelos pontos de vendas de luxo. Serão investigados a personalização, consertos e ajustes de 

produtos; as facilidades de pagamentos oferecidas; as embalagens, pacotes, embrulhos e 

sacolas dos produtos e os eventos no ponto de vendas. 

Segundo Anderson e Narus (1995), faz-se necessária uma oferta de mercado flexível, 

pois mesmo em um próprio segmento, nem todas as pessoas desejam exatamente o mesmo 

produto, com isso, uma solução básica de produtos e serviços é fornecida de forma a atender o 

que a maioria dos clientes do segmento valorizam, acrescidas de opções que são 

disponibilizados a alguns poucos membros deste segmento. 
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2.3.4.1 Personalização, concertos e ajustes de produtos 

 

 

Segundo Lipovetsky (2005) o universo da moda procura diversificar os estilos 

possibilitando a individualização dos produtos tornando-os exclusivos (ALLÉRÈS, 2006; 

CASTARÈDE, 2005). Schmid (2004) argumenta que os serviços de alfaiataria com 

personalização das peças, concertos e ajustes são relevantes e essenciais, principalmente para 

o público de classe A. 

Segundo Pianaro (2007) as empresas de vestuário e acessórios de luxo no Brasil 

oferecem o serviço de ajustes e concertos gratuitamente e existem casos em que costureiras 

vão à casa dos clientes realizar os serviços que incluem até personalizações de alguns 

produtos (OLIVEIRA, 2006; SCHMID, 2003). 

 Lojas masculinas de vestuário de luxo atingem máxima especialização em serviços e 

um terno é praticamente feito sob medida (SCHMID, 2003), como é o caso da Giorgio 

Armani (CIAFFONE, 2001). A Ermenegildo Zegna oferece customização e personalização do 

produto que é feito na fábrica na Suíça, onde o tecido é cortado, costurado e garantido. O 

terno chega pronto à loja no Brasil e pequenos ajustes são feitos por alfaiates locais 

(CIAFFONE, 2001), podendo-se colocar o próprio nome no interior do terno 

(FERREIRINHA, 2007). A loja da Louis Vuitton também oferece o serviço de estampar o 

nome do cliente na bolsa (VEIGA, 2003; D’ÂNGELO, 2003). 

 

 

2.3.4.2 Facilidades de pagamento 

 

 

Diversas formas e facilidades de pagamento são planejadas pelas empresas de luxo 

para facilitar as compras de clientes alvo, mas, ao mesmo tempo, não popularizar os produtos 

(ROUX, 2005). 

 No Brasil, o parcelamento das vendas vem crescendo nos últimos anos pela 

estabilidade da moeda e a queda da taxa de juros, que somados à melhoria da distribuição da 

renda da população propiciaram uma maior oferta de crédito pelas instituições financeiras. O 

mercado do luxo também é afetado por esta realidade, como se pode perceber na pesquisa 

realizada por Pianaro (2007) com as empresas de vestuário e acessórios de luxo no Brasil que 

constatou o parcelamento sendo realizado entre 70% e 80% dos casos. 
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Segundo o consultor Carlos Ferreirinha (2007) o parcelamento das vendas no 

mercado do luxo brasileiro é oferecido no cartão de crédito ou em cheques, podendo variar de 

acordo com valor gasto pelo cliente. No caso do cliente desejar pagar à vista, o desconto 

oferecido pelas lojas de vestuário e acessórios de luxo no Brasil é mínimo (PIANARO, 2007). 

O consultor Carlos Ferreirinha (TEIXEIRA, 2003) afirma que “não é a bolsa de R$ 

27 mil que sustenta o luxo em país algum, no Brasil, menos ainda. Por aqui, depende-se muito 

do chamado consumidor “aspiracional”, capaz de ficar seis meses pagando uma bolsa Louis 

Vuitton”. 
 

 

 

2.3.4.3 Embalagens, pacotes, embrulhos e sacolas dos produtos 

 

 

Um produto de luxo tem seu preço elevado e sua imagem também depende do 

embrulho, pacote e sacolas que são entregues no ato das vendas (ALLÉRÈS, 2006).  

As embalagens e as sacolas não fazem somente transportar e identificar os produtos, 

mas também divulgar e promover a marca para vender (ALLÉRÈS, 2006; ROUX, 2005). 

Segundo Roux (2005) as embalagens dos produtos transmitem o mesmo luxo e requinte que o 

produto em si e principalmente nas compras de presentes, o cliente de produtos de luxo exige 

excelência nos detalhes. No caso das lojas de vestuário no Brasil, elas oferecem tradicionais 

embrulhos para presentes e sacolas fashion nas compras dos clientes (SCHMID, 2004). A loja 

de luxo da Baccarat empenha qualidade máxima também em seus pacotes e embrulhos dos 

produtos, com logo e cores da empresa (OLIVEIRA, 2006). A Louis Vuitton tem atenção 

extrema aos detalhes da embalagem, em que o corte da fita jamais pode separar o L do V e a 

sacola que deve ser entregue com a dobra virada para a vendedora e não para a cliente 

(ROUX, 2005). 

 

 

2.3.4.4 Eventos nos pontos de vendas 

 

 

Eventos nos pontos de venda são realizados pelos varejistas para gerar interação do 

público alvo com a marca e com os produtos (KOTLER, KELLER, 2006). 
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Segundo Schmid (2004) os desfiles de moda nas lojas de vestuário são uma excelente 

ferramenta para promover novas coleções de uma marca. Os pontos de vendas de vestuário de 

luxo fazem eventos e desfiles em cada lançamento de suas coleções (ALLÉRÈS, 2006), 

convidando clientes VIPs da base de dados da loja (D’ÂNGELO, 2004) e celebridades que 

usam os produtos da marca (CASTARÈDE, 2005).  

Todas as ações de comunicação nos eventos nas lojas estão integradas com as outras 

comunicações de marketing da empresa, mundialmente (OLIVEIRA, 2006, CASTARÈDE, 

2005). 

Os eventos nos pontos de vendas são realizados com grande apoio de assessoria de 

imprensa para gerar mídia espontânea da marca, dos produtos e da loja (PARENTE, 2000; 

KOTLER, KELLER, 2006). 

A partir dos elementos expostos sobre os pontos de vendas de produtos de luxo, 

pode-se afirmar que eles fazem parte das estratégias de marketing destas empresas, com um 

papel importante na diferenciação entre as lojas e principalmente na atração e relacionamento 

com os clientes. Destacam-se o ambiente da loja, os serviços e pessoal de atendimento, os 

quais influenciam diretamente a qualidade percebida e a imagem da marca. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

3.1  TIPO E MÉTODO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi iniciada com o levantamento da literatura sobre os temas relacionados 

ao estudo do luxo, as estratégias de marketing e as especificidades dos pontos de vendas de 

moda, com buscas em bancos de dados como EBSCO, ProQuest, entre outros, além de 

revistas, jornais, livros, web sites e periódicos especializados no tema, pois há limitação de 

material no Brasil. 

Para esta dissertação foi realizada uma pesquisa exploratória qualitativa, tendo 

como unidade de análise as opiniões de gestores das marcas e o nível da análise os pontos 

de vendas das marcas. A opção por esse tipo de pesquisa se deve ao fato de haver ainda 

pouco conhecimento disponível sobre o tema em estudo, fazendo com que o estudo 

exploratório qualitativo seja o mais recomendado (GODOY, 1995a).  

A estratégia da pesquisa envolveu dois tipos de investigação: entrevistas em 

profundidade com um roteiro semi-estruturado com os executivos das marcas e os gerentes 

operacionais das lojas, e a observação não-participante do pesquisador nos pontos de vendas. 

As entrevistas semi-estruturadas são métodos flexíveis de coleta de dados, capazes de gerar 

informações em grande profundidade (KING, 1994). Segundo (GODOY, 1995b, p.27) a 

observação não-participante é realizada “quando o pesquisador atua apenas como espectador 

atento”, não se envolvendo diretamente com o objeto de estudo. Essas técnicas de coleta de 

dados foram realizadas com a intenção de se obter elementos que ajudassem a contextualizar 

de maneira eficiente o papel do ponto de vendas nas estratégias de marketing das empresas de 

luxo de moda no Brasil. 

As entrevistas foram conduzidas por meio de perguntas semi-estruturadas em 

profundidade, em dois blocos. O primeiro tratou dos objetivos específicos 1 e 2, a respeito da 

caracterização e segmentação dos clientes e das estratégias de marketing. O segundo bloco 

procurou contemplar o objetivo específico 3, sobre a configuração e especificidades do ponto 

de vendas. A principio, imaginou-se questionar no primeiro bloco apenas aos responsáveis de 

marketing das empresas e no segundo os gerentes das lojas, mas ambos foram submetidos a 

todos os executivos, com o intuito de aumentar a confiabilidade dos resultados da pesquisa.  
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O roteiro das entrevistas encontra-se no Apêndice (A), apresentado na forma de uma 

matriz de amarração. As questões de 1 à 15 referem-se ao primeiro bloco das entrevistas e as 

de 16 à 32, ao segundo. 

As entrevistas aconteceram em local acordado entre as partes, foram presenciais e 

gravadas em fita de áudio, sempre com o consentimento prévio do entrevistado. 

Posteriormente foi realizada a transcrição ipsis litteris e o tratamento dos dados por meio da 

análise de conteúdo (BARDIN, 1977). 

A observação não-participante foi realizada nas dependências desses mesmos pontos 

de vendas, após autorização da presença do pesquisador pela gerência da loja, a qual definiu 

períodos para que ela fosse realizada (MACKENZIE, 2007). O pesquisador procurou observar 

as ocorrências que interessassem aos objetivos da pesquisa, procedendo aos registros escritos 

as situações e comportamentos observados. O roteiro seguido nas observações foi o mesmo 

das entrevistas realizadas anteriormente, focando-se mais nas questões operacionais dos 

pontos de vendas. Esses registros envolveram uma parte descritiva coletada em campo e uma 

reflexiva com comentários pessoais observados pelo pesquisador ao longo da coleta de dados. 

Para o tratamento dos dados coletados nas entrevistas, foram seguidos os 

procedimentos da análise de conteúdo, segundo a abordagem de Bardin (1977), que envolveu 

três fases: pré-análise; exploração do material, também chamada de descrição analítica; e 

análise e interpretação dos resultados. 

Na pré-análise, foi feita a escolha e a organização do material, tendo como questão 

norteadora o problema de pesquisa e os objetivos. Com as informações obtidas nas 

entrevistas, nos documentos e nas anotações resultantes das observações, foi iniciado o 

processo de análise com uma leitura geral, que Bardin (1977) chama de “leitura flutuante”. 

Dessa leitura, emergiram as unidades de registro ou categorias de análise, que são palavras ou 

expressões, temas ou mesmo um acontecimento. Identificadas as unidades de registro, o 

pesquisador passou a localizá-las no texto, iniciando assim a segunda fase: exploração do 

material ou descrição analítica do conteúdo. Codificação, classificação e categorização foram 

as atividades básicas dessa fase. Por último, ocorreu a interpretação dos resultados, em que se 

relacionou o conteúdo do material analisado com o referencial teórico (BARDIN, 1977). 
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3.2  AMOSTRA 

 

 

A amostragem adotada foi por conveniência dada a dificuldade de acesso aos 

executivos da área, bem como ao seu reduzido número que é uma realidade desse segmento. 

Diversos executivos foram consultados e o acesso aos entrevistados organizou-se por meio da 

técnica definida por Sierra (1988) como “bola de neve”, na qual os entrevistados receberam o 

e-mail de convite à entrevista (Apêndice B) por meio de suas redes sociais naturais.  

O acesso aos possíveis entrevistados foi viabilizado após visitas aos Shoppings 

Morumbi e Iguatemi e à região da Rua Oscar Freire, na cidade de São Paulo, quando se 

contatou os gerentes das lojas de luxo de vestuário e acessórios com pontos de vendas 

próprios no Brasil. As lojas visitadas foram: 

Marcas brasileiras: Forum, Ellus, Iódice, Maria Bonita, Crawford, VR, Reinaldo 

Lourenço, Carlos Miele, Cavalera, Permanente, Cori, Animale, Sommer, Triton, Fit, Canal 

Concept, Fillity, Richard's, Marisa Ribeiro, Andréa Saletto e Lita Mortari. 

Marcas internacionais: Armani, Versace, Marina Rinaldi, Louis Vuitton, Hilfiger, 

Ermenegildo Zegna, Diesel, Miss Sixty, L'Energie, Max Mara, Replay, Timberland e Dolce & 

Gabana. 

Foi apresentado, a cada gerente das lojas acima, o projeto de pesquisa proposto desta 

dissertação e solicitadas as entrevistas. As marcas FIT, Andréa Saletto, Permanente, Carlos 

Miele, Marina Rinaldi, Max Mara, Marisa Ribeiro e Lita Mortari mostraram-se muito 

receptivas e demonstraram intenção em colaborar com a pesquisa. Os gerentes destas lojas se 

disponibilizaram a encaminhar o e-mail convite a entrevista (Apêndice B) aos executivos de 

marketing de suas empresas, tendo indicado os nomes e telefones das pessoas a serem 

contatadas pelo pesquisador. 

Após o envio dos e-mails e inúmeros contatos telefônicos para as marcas 

mencionadas acima, quatro responderam ao convite e participaram da pesquisa: FIT, Andréa 

Salleto, Permanente e Marina Rinaldi. Foram entrevistados 7 executivos dos quais 4 são os 

responsáveis de marketing e 3 são os respectivos gerentes operacionais de suas lojas de luxo 

de vestuário e acessórios. Uma das marcas teve apenas o seu responsável de marketing 

entrevistado, pois o mesmo havia sido promovido recentemente de gerente de sua loja e 

solicitou que apenas ele fosse entrevistado. Todas as quatro marcas permitiram que fosse feita 

a observação não participante em seus pontos de vendas. 
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As entrevistas ocorreram entre 10 e 30 de Outubro de 2007 e os entrevistados 

demonstraram interesse em contribuir com este trabalho acadêmico. O agendamento ocorreu 

facilmente por telefone, com local e horário previamente marcados. O pesquisador foi 

atendido com a maior prontidão possível e com gentileza. Iniciou-se o processo de entrevistas 

pelos executivos de marketing das empresas, no escritório ou no próprio show room da marca. 

Os gerentes das lojas receberam o pesquisador em suas lojas e as entrevistas ocorreram em 

cafeterias dos shoppings ou nas próprias lojas. No dia das entrevistas com os gerentes das 

lojas, também foram feitas as observações não participantes. 

Todas as entrevistas foram gravadas com a devida autorização dos entrevistados. 

Houve certa relutância inicial por parte de alguns entrevistados, mas este desconforto logo foi 

superado com a apresentação do roteiro prévio de perguntas e a informação de que o conteúdo 

das entrevistas não estaria relacionado diretamente a sua marca, mas sim identificados 

aleatoriamente segundo a referência: E 1a (responsável de marketing da empresa 1), E 1b 

(gerente da loja da empresa 1); E 2a, E 2b; E 3a, E 3b e E 4 (empresa que apenas o 

responsável de marketing respondeu à pesquisa). 

A observação não participante ocorreu entre os dias 10 de Outubro e 15 de 

Novembro de 2007, com a anotação e registro pelo pesquisador dos pontos identificados 

como relevantes nas lojas das marcas pesquisadas. Um caderno de anotações foi utilizado e 

em dois casos o pesquisador utilizou o próprio gravador para registrar algumas observações 

que depois foram transformadas em comentários a serem utilizados no enriquecimento e 

aumento da confiabilidade desta pesquisa. Cada observação teve duração de duas a três horas 

e em todos os casos o pesquisador voltou em um final de semana para registrar momentos em 

que as lojas apresentariam maior afluxo de clientes. 

Para que se possa entender o contexto e as especificidades de cada marca participante 

da pesquisa, a seguir serão estas apresentadas sucintamente.  
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3.3 APRESENTAÇÃO DAS MARCAS 

 

 

3.3.1 FIT 

 

 

A empresa que detém a marca FIT que começou suas atividades em 1986 com a 

inauguração de sua primeira loja em São Paulo. A proposta da grife sempre foi de oferecer 

roupas casuais e esportivas de grande qualidade, com desenhos, cores e estampas exclusivas, 

estilo fashion e peças atemporais para o público feminino. 

A empresa privilegia a inovação na moda e a originalidade, buscando a proximidade 

com artistas plásticos que contribuem para as coleções com estampas e desenhos exclusivos. 

Seus pontos de vendas oferecem uma hospitalidade considerada propícia para as compras. 

Além dessa marca, a empresa possui a marca FIT Sports com produtos mais focados 

nos praticantes de atividades físicas e atletas de alta performance. A empresa enfatiza e realiza 

ações de patrocinar eventos de biathlon e triathlon, a maioria deles realizados nas praias da 

cidade de Santos, em São Paulo. A empresa possui 6 lojas próprias, 3 franquias e várias 

multimarcas em todo o país; na Rua Oscar Freire, Shopping Iguatemi, Morumbi, Market 

Place, Vila Lobos, em São Paulo, no Shopping Barigui em Curitiba, Ipanema no Rio de 

Janeiro, em Vitória e em Santos. 

 

 

3.3.2 Andrea Saletto 

 

 

Em 1979 a arquiteta carioca Andrea Saletto decidiu investir no mercado de moda em 

vez de seguir sua profissão. Fã de Oscar Niemeyer e da História da Arte, a agora estilista 

Andréa Saletto busca o minimalismo em suas criações de costuras elaboradas, linhas retas, 

acabamentos perfeitos e cortes impecáveis. São esses elementos, junto com os tecidos, que 

imprimem a qualidade com a qual se busca diferenciar a marca. 

O design da Andrea Saletto logo se identificou com uma estética de formas puras e 

escolha diferenciada de tecidos, a grande maioria das vezes exclusivos. Um estilo que se 

aprimora e que visa a uma mulher moderna e contemporânea. As criações nascem por meio 
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de escolha e pesquisa de tecidos para depois se desenvolver as formas voltadas à 

simplicidade. A marca Andréa Saletto tem sido sinônimo de tradição e elegância. 

A primeira loja da marca iniciou suas atividades em 1980 em Ipanema, no Rio de 

Janeiro, cidade em que a marca tem participado todos os anos dos desfiles da semana da 

moda, o Fashion Rio. Atualmente possui mais uma loja no Rio e duas em São Paulo capital. 

 

 

3.3.3 Permanente 

 

 

Em 1998, Andréa Saletto lançou a etiqueta Permanente, também focada em roupas 

para o público feminino, com o intuito de conquistar as filhas das compradoras que 

freqüentavam a sua loja e, conseqüentemente, fidelizar as potenciais clientes para o futuro. O 

conceito projetado por essa marca é de ser uma roupa atemporal, jovial, moderna, prática, 

com qualidade e estilo, mas com preços um pouco mais acessíveis a um público de renda um 

pouco menor.  

A Permanente, após 10 anos de atuação, possui quatro lojas no Brasil, sendo duas na 

cidade de São Paulo e duas no Rio de Janeiro. Vende suas peças para lojas multimarcas de 

todo Brasil e, inclusive, exporta para os Estados Unidos desde 2003. Em 2007 a Permanente 

deu início à exportações para a Europa e sua linha de produtos pode ser vista nos magazines 

Samaritaine e Galerie Laffayete em Paris, na França.  

 

 

3.3.4 Marina Rinaldi 

 

 

A Marina Rinaldi é a marca do grupo empresarial Max Mara que oferece modelos de 

tamanhos grandes para mulheres. O nome da grife foi dado pelo proprietário italiano Achille 

Maramotti em homenagem a sua tataravô, que no século XIX dirigia um ateliê de costura. 

Maramotti nasceu em 1927, na cidade de Reggio Emilia, no norte do país. Após 

estudar em Roma e concluir o curso de direito pela Universidade de Parma, decidiu engavetar 

seu diploma e partir para o mundo das confecções. O grupo foi fundado em 1951, no início 

com o intuito de produzir ternos e roupas de gala para homens, mas logo mudou a sua 

vocação e passou a fabricar casacos prêt-à-porter para mulheres. 
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Maramotti foi considerado um ícone da moda italiana, sempre prezando suas 

coleções com altíssima qualidade, alto padrão no design, cortes perfeitos e tecidos que 

colaboram para que cada uma das suas peças seja atemporal. Suas clientes atuais são mulheres 

que gostam de andar na moda, mas que não mudam seu estilo a cada estação. 

Quando morreu, em 2005, Maramotti figurava entre as pessoas mais ricas do mundo, 

segundo a lista da revista norte-americana de negócios Forbes, com uma fortuna estimada em 

US$ 2,1 bilhões. Hoje, a marca continua sendo considerada uma das mais influentes e é 

comandada por seus três filhos: Luigi, Ignazio e Maria Ludovica. 

Em 1969 o criador introduziu a marca Marina Rinaldi, mantendo os conceitos de sua 

marca original, mas com um toque de classe e auto estima para as mulheres que vestem 

manequins maiores. 

A única loja da Marina Rinaldi na América do Sul fica no Brasil, na cidade de São 

Paulo, na região dos Jardins, mais precisamente em frente ao hotel Fasano. 

A empresa continua sendo familiar, apesar de nenhum dos proprietários ser estilista. 

Por isso, a grife opera por meio da contratação de grandes designers para criar suas coleções. 

Entre os nomes que já trabalharam para a marca estão o alemão Karl Lagerfeld, atualmente à 

frente da Chanel, o francês Jean-Charles de Castelbajac, além de Domenico Dolce e Stefano 

Gabbana. A identidade do estilista atual, no entanto, é mantida em segredo. 
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4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 

Após a transcrição das entrevistas, organização e reflexão dos aspectos observados, 

várias leituras dos materiais foram feitas e iniciou-se a classificação e a categorização de todo 

o material levantado. De acordo com Bardin (1997) as questões do roteiro das entrevistas 

constituíram um conjunto de elementos para categorizar e classificar as respostas, estas por 

sua vez, derivadas dos objetivos geral e específicos da pesquisa. 

Os dados foram organizados inicialmente por marca, de maneira a se perceber a 

riqueza de informações produzida pelas entrevistas com o responsável de marketing, o gerente 

da loja e a observação não participante do pesquisador de cada empresa. Em seguida foram 

feitos quadros com cada uma das questões do roteiro de perguntas aos entrevistados e os 

registros mais relevantes das observações realizadas. Foram separados os dados comuns a 

todas as empresas e os específicos de uma ou outra marca. 

Nos itens a seguir serão analisados os dados encontrados, na busca de um sentido às 

informações face o referencial teórico levantado. Alguns quadros de respostas e observações 

serão apresentados, além de trechos das entrevistas transcritos ipsis literis, para ilustrar e 

conferir uma maior riqueza e entendimento com o que foi levantado. A análise será 

apresentada de maneira conectada aos objetivos específicos de maneira a garantir a 

consistência do trabalho. 

 

 

4.1       CARACTERIZAÇÃO DOS CLIENTES E SEGMENTAÇÃO DO MERCADO 

 

 

A caracterização dos clientes das marcas pesquisadas teve um facilitador pelo fato 

de todas terem como clientes apenas mulheres, pois são empresas focadas em moda para o 

público feminino, mas, ao mesmo tempo, alguns aspectos específicos foram observados por se 

tratarem de marcas não muito semelhantes na sua forma de ver os clientes. 

Para os entrevistados das empresas, os seus clientes são mulheres ricas, da classe 

mais alta da sociedade, da elite e que buscam estilo e diferenciação ao se vestirem. Esta 

afirmação corrobora com Dubois e Paternault (1997) e Roux (2005) a respeito dos clientes do 

mercado de luxo serem uma fração da elite da sociedade na busca de estilo e status que, de 
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acordo com Allérès (2006) e Castarède (2005) representa a necessidade de satisfação e de 

pertencer a um grupo. 

Os executivos entrevistados também destacaram que seus clientes desejam sentir-se 

confortáveis ao utilizar as peças e são fiéis às suas marcas. Fato este confirmado na 

observação ao se perceber que as clientes compram para elas mesmas e normalmente 

conhecem e são amigas da equipe de vendas que as atendem. 

A maioria dos entrevistados das marcas declarou que suas clientes buscam 

exclusividade (ROUX, 2005), têm entre e 30 e 50 anos, uma delas chegando aos 60, não 

trabalham e são casadas com executivos ou empresários que ganham muito ou são de famílias 

com posses. O destaque cabe a E 3 com diversas compradoras jovens, entre 25 e 30 anos. 

Outra especificidade se deve a empresa E 2, pois se observou que aparentemente as clientes 

compram com explícita demonstração de prazer. Este fato pode-se relacionar com a afirmação 

de Allérès (2006) e D’ Ângelo (2003) de que os produtos de luxo não são comprados apenas 

pelo produto físico em si, mas por componentes simbólicos. 

Segue a representação do quadro resumo das respostas e da observação do 

pesquisador sobre a caracterização dos clientes das marcas pesquisadas: 

 

Quadro 1: Resumo das características dos clientes 

Empresa 
Pergunta 1 - Quem são os clientes da sua empresa? Quais as suas 

características mais marcantes? 

E 1a 

... mulheres 100%, faixa etária de 30 a 50 anos, na maioria profissionais liberais 

bem sucedidas. Vendemos para mulheres de atitude da classe A, gostam de 

shopping, fazem esporte, são fiéis a nossa marca, tem filhos e consciência 

ecológica. 

E 1b 

... meus clientes são mulheres, de 30 a 45 anos, elas são em sua grande maioria da 

classe média alta, que trabalham e ganham bem... quem compra é a própria mãe, 

escolhem e os maridos passam depois apenas para pagar. 

Observação E 1 
As próprias mulheres compram, algumas vezes com filhos e têm entre 30 e 50 

anos. 

E 2a 

São chiques, lindas, antenadas com o mundo e com a moda. Elas são ricas, vivem 

bem e gastam bastante para ter acesso a exclusividade. Nossas clientes são da mais 

alta classe social... A maioria são bem casadas, aliás, com altos empresários, elas 

não trabalham e usam o dinheiro do marido ou da família para se vestirem bem e 

ficarem bem com elas mesmas. 

E 2b 

As nossas clientes são ricas, bem de vida e gostam de exclusividade. São da classe 

AAA e a grande maioria não trabalha, tem acima de 45 anos, podendo chegar aos 

60, mas tem aquelas de seus 30 ou 35 que se aventuram por aqui também, mas com 

as respectivas mães. 
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Observação E 2 
Percebeu-se um público fiel, conhecedor da equipe de vendas pelo nome, com 

idade entre 35 e 60 anos. São mulheres que aparentam comprar por prazer. 

E 3a 
Mulheres bem de vida, ricas, bem casadas. A maioria entre 30 e 40 anos, com 

maridos ricos e boa qualidade de vida. Compram por diversão. 

E 3b 

Nossas clientes são da classe AAA, a maioria não trabalha, são antenadas na moda, 

tem em torno de 35 anos. Compram pra elas mesmas, pouquíssimos, pouquíssimos 

mesmo são presentes. 

Observação E 3 
Percebeu-se uma clientela de mulheres entre 25 e 30 anos, que compram para seu 

próprio uso, aparentam ser ricas. 

E 4 

São mulheres, ricas, a maioria bem casadas ou de famílias com posses e procuram 

exclusividade. Querem se vestir bem, com roupas confortáveis da moda, mas que 

não mudam seu estilo a cada estação. 

Observação E 4 
De fato as compradoras são bem conhecidas da equipe de vendas, têm entre 40 e 60 

anos, aparentam ser da alta sociedade, ricas e bem sucedidas. 

Análise – pontos 

em comum 

As clientes são ricas, da classe AAA, buscam estilo, desejam sentir-se 

confortáveis e são fiéis às marcas. As clientes são mulheres que compram para 

elas mesmas, elas que fazem as compras e normalmente conhecem a equipe de 

vendas que as atendem. 

Especificidades 

Em uma das marcas as clientes que compram são bem jovens, entre 25 e 35 

anos. Algumas compram por prazer ou por diversão. A maioria das mulheres 

são bem casadas ou são de famílias com posses. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A respeito da segmentação do mercado de consumo de produtos de luxo, os 

entrevistados das marcas E 1, E 2 e E 3 afirmaram que segmentam seus mercados pela 

fidelidade à marca e à quantidade de compras realizadas, agrupando seus clientes em três 

segmentos: os que compram muito, que tem alta renda e valorizam a marca; os que compram 

esporadicamente; e os que não podem comprar. Muito se assemelha a afirmação de Dubois e 

Laurent (1996) que segmentam o mercado de luxo também em três grupos: os clientes leais, 

os ocasionais e os excluídos. Outra segmentação realizada pelas gerentes das lojas das marcas E 1 e 

E 3 é o agrupamento dos clientes em, os que compram a coleção; os que só compram na liquidação; e 

os que compram só no bazar. A entrevistada da empresa E 4 afirmou uma segmentação distinta das 

outras, de acordo com seus clientes cativos e amigos das vendedoras e os famosos que compram muito 

em uma única compra. O quadro que representa estas respostas está a seguir: 
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Quadro 2: Resumo dos aspectos para segmentar o mercado alvo 

Empresa 

Pergunta 2 - Quais os aspectos que você avalia para segmentar seu mercado 

alvo? Quais são os grupos de clientes da sua marca? Você tem alguns grupos 

de clientes? 

E 1a 
Temos 3 tipos de clientes fiéis – cliente da coleção, cliente da liquidação e a cliente 

do bazar. 

E 1b 

... existem as mulheres que trabalham e tem uma renda alta, estas são as principais, 

mas também existem as mulheres de alta renda, muito alta mesmo que neste caso 

não trabalham e gastam muito, mas são minoria. 

Observação E 1 --- 

E 2a 
Particularmente observo muito as clientes e acabo elencando três grupos de 

clientes: as que compram muito, as que compram e as que não podem comprar. 

E 2b 

nós segmentamos nossas clientes pela renda é claro e pela história e tradição de 

nossa marca, com mais de 25 anos no mercado.  

... temos as que compram muito e as que compram pouco, mas todas são clientes 

cativas, umas mais e outras menos, mas são fiéis a marca. 

Observação E 2 --- 

E 3a 

Temos três grupos de clientes, as que compram e voltam a comprar, as que passam 

e consomem uma peça, um presente ou um acessório e as que compram na 

liquidação apenas. 

E 3b 
Nosso grupo de clientes são mulheres casadas com grana, que tem bom gosto e 

gostam de vestir roupas confortáveis da moda. 

Observação E 3 --- 

E 4 

... temos dois grupos de clientes, os famosos, que compram poucas vezes, mas em 

muita quantidade e os clientes cativos, que são nossas clientes que já se tornaram 

amigas e freqüentam a loja muitas vezes para conversar ou toma um café. 

Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 

Segmentação pela fidelidade e quantidade de compra, neste caso são três 

grupos: as que compram muito, com alta renda e valorizam a tradição da 

marca; as clientes que compram esporadicamente e as que não podem 

comprar. 

Outra segmentação percebida foram os grupos de clientes que compram a 

coleção, ou só na liquidação ou só no bazar. 

Especificidades 
Uma marca segmenta seus mercados pelos seus clientes cativos e amigos das 

vendedoras e os famosos que compram muito. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ainda sobre a segmentação dos mercados, foi mencionado por todos os entrevistados 

que a segmentação é realizada pela renda das clientes. A responsável de marketing da 
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empresa E 1 foi a única que mencionou fazer a segmentação intuitivamente. A proposta de 

segmentação apresentada por Allérès (2006) baseia-se na renda dos clientes e agrupa o 

mercado em: clientes do luxo inacessível, clientes do luxo intermediário que são chamados do 

“novos ricos” e os clientes do luxo acessível.  

Segue o quadro que consolida a segmentação do mercado: 

 

Quadro 3: Resumo das maneiras de segmentação do mercado 

Empresa 

Pergunta 3 - De que maneira você realiza a segmentação dos seus 

mercados alvo?  

E 1a 
É meio intuitivo, não sei... O que interessa é que normalmente não temos perda de 

clientes, quem compra volta e o número é crescente.  

E 1b 
Renda, a renda é o diferencial para segmentar nossos clientes Ah, não pode ficar de 

fora a fidelidade a marca. 

Observação E 1 --- 

E 2a 
Pela renda é claro, aqui é muito caro e poucas pessoas podem comprar uma blusa 

de R$1.000,00. 

E 2b Observando as clientes eu acho. 

Observação E 2 --- 

E 3a 
... o segmento de mercado que queremos atingir é o de alta renda, fiéis a marca, 

pelo nosso atendimento personalizado e mulheres com um estilo de vida moderno. 

E 3b Sem dúvida a renda. Precisa ter grana pra comprar aqui. 

Observação E 3 --- 

E 4 Simplesmente pela renda ou pelas posses. 

Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 
A segmentação é realizada pela renda em todas as marcas. 

Especificidade A segmentação é feita pela fidelidade à marca e ao atendimento. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

 

 

De uma maneira geral, pôde-se perceber que as entrevistas apresentaram neste item 

uma maior profundidade nas respostas dos responsáveis de marketing do que dos gerentes das 

lojas. Preliminarmente as perguntas não seriam feitas aos gerentes das lojas, mas por 

orientação da banca de qualificação foram incluídas estas perguntas aos gerentes das lojas que 

fizeram questão de tentar respondê-las, mesmo tendo limitações de informações da empresa. 

Sobre o composto de marketing, iniciou-se a pergunta tentando conhecer os 

produtos comercializados pelas empresas dos entrevistados. Todos enfatizaram que seus 

produtos têm alta qualidade, sofisticação, cortes prefeitos e tecidos e estampas exclusivas. 

Esta afirmação corrobora com Dubois, Laurent e Czellar (2001) e Dubois e Paternault (1997) 

que mencionam serem de excelente qualidade, refinamento e exclusividade.  Pôde-se 

confirmar na afirmação da gerente da loja da empresa E 2 “... temos ótimos produtos com 

altíssima qualidade assim como Prada, Channel entre outras marcas de luxo internacionais”. 

Também se identificou pelas entrevistas que os produtos das marcas têm uma 

preocupação com o casual, peças que as compradoras possam usar no dia a dia com a 

praticidade de serem feitas com tecidos que não amassem e fáceis de lavar. Apenas na 

empresa E 3 foram observadas peças semelhantes a lojas mais populares, em divergência com 

a afirmação dos gestores desta marca. Segue o quadro com o resumo das respostas  e a 

observação do pesquisador: 

 

Quadro 4: Resumo das características dos produtos 

Empresa 
Pergunta 4 - Quais as principais características dos seus produtos de vestuário 

e acessórios? 

E 1a 

... preocupação fundamental na qualidade dos produtos. Conforto é nosso ponto 

primordial! Agente quer vender conforto e exclusividade das peças feitas por 

artesões da moda. Os acessórios são sempre exclusivos. 

E 1b 

... roupas confortáveis, bonitas e que esteja na moda, mas não na moda em si de 

passarela... A preocupação fundamental é a qualidade, com enorme preocupação 

com os tecidos inteligentes que não amassam, fáceis de lavar, fáceis de passar, não 

deforma e não vai ficar amarrotada. 

Observação E 1 
Os produtos realmente são alta qualidade, bonitos e bem apresentados. Percebeu-se 

muitas cores e um estilo bem moderno. 

E 2a 
Qualidade. Nossos produtos são feitos com os melhores tecidos, os melhores 

acabamentos e o corte impecável sempre. A tudo isso aliamos os melhores serviços 
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E 2b 

Trabalhamos com tecidos exclusivos, a maioria importados de alta qualidade. As 

clientes escolhem os tecidos e nós fazemos a roupa sob medida, sempre com o 

melhor corte e acabamento possíveis. Somos focadas na alta costura.  

Observação E 2 Percebeu-se produtos de alta qualidade, peças de muito bom gosto e estilo. 

E 3a 

O produto é nosso forte ... tecidos exclusivos e estampas que também são 

exclusivas, tudo com um controle de qualidade ... acabamento que é exemplar, 

maravilhoso 

E 3b 

... tecidos naturais, com estampas inspiradas por um artista plástico, um pintor, 

etc...Todas as estampas dos tecidos são exclusivos e controle de qualidade, com um 

diferencial que é a exclusividade de vestir a marca E 3. 

Observação E 3 
Notou-se peças básicas, não muito diferentes de lojas mais populares, mas com um 

estilo mais jovial. 

E 4 
Com certeza a qualidade de nossos tecidos, do acabamento, do corte e do caimento 

de nossas peças que são muito sofisticadas. 

Observação E 4 Produtos impecáveis, lindos, sofisticados e glamourosos. 

Análise – pontos 

em comum 

Os produtos têm alta qualidade, sofisticação, cortes prefeitos e tecidos e 

estampas exclusivas. Notou-se uma preocupação com o casual, peças que as 

compradoras possam usar no dia a dia com a praticidade de serem feitas com 

tecidos que não amassem e fáceis de lavar. 

Especificidades Peças básicas, não muito diferentes de lojas mais populares. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ainda sobre os produtos, todas as empresas mencionaram que seus ciclos de vida 

estão muito mais próximos do ciclo de estilo, com roupas e criações atemporais. A 

responsável de marketing da empresa E 1 mencionou: “... tenho um vestido de mais ou menos 

15 anos e uso ele até hoje”. Este fato pode ser referenciado na afirmação de Roux (2005) de 

que os produtos de vestuário de luxo são tradicionais e cada marca segue um estilo com peças 

que não saem de moda por muitos anos.  

Já a responsável de marketing da empresa E 2 revelou que faz adaptações durante a 

coleção, e afirmou que: 

 “[...] temos o que chamamos de fast fashion que são peças que são feitas ao 

longo da coleção para pegar carona em alguma tendência ou solicitação de 

nossas clientes, das principais formadoras de opinião é claro. Fazemos 

eventos especiais com estas peças e chamamos as clientes que adoram e 

compram muito, elas acham que fizemos exclusivamente para elas e por isso 

nos adoram e são fiéis a nossa marca de mais de 25 anos no mercado”. 
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De acordo com Schmid (2003) e Pianaro (2007) as empresas de vestuário de moda 

no Brasil trabalham com quatro coleções ao ano, segundo as estações. Esse fato também foi 

identificado nas respostas das entrevistas, as quais seguem no quadro abaixo: 

 

Quadro 5: Resumo dos ciclo de vida dos produtos 

Empresa 

Pergunta 5 - Os produtos têm seus ciclos de vida que, aliás, estão cada vez 

menores. Dentre eles existem os ciclos de estilo com as peças que não saem de 

moda e são tradicionais da marca; os ciclos de moda com as quatro coleções 

anuais e os ciclos de modismo. Diante deste cenário, como os seus produtos 

podem ser encaixados nestes ciclos? Por quê? 

E 1a 
A nossa linha é extremamente exclusiva e bem atemporais, ou seja, muito 

estilosas... Estamos incluindo peças bem na moda, mas é bem pouco. 

E 1b 

... tenho um vestido de mais ou menos 15 anos e uso ele até hoje ... várias clientes 

me dizem a mesma coisa. Além é claro de atuar no ciclo tradicional da moda das 

quatro estações do ano, que são as quatro coleções. 

Observação E 1 

Percebeu-se produtos muito estilosos, de mulheres de atitude. As peças são muito 

leves, coloridas e muito bonitas. As estampas são contemporâneas e alinhadas com 

a moda. 

E 2a 
Nossas peças são totalmente atemporais, muito estilosas, sempre 

contemporâneas e da cidade. 

E 2b 

Somos puramente estilo, super atemporal. Dá para usar uma peça nossa de 10 anos 

atrás hoje, sem problemas... A marca está sempre antenada na moda, mas trabalha 

com roupas estilosas sob medida e com cuidado para não passar dos limites e entrar 

em modismos que prejudiquem ou pior, que as clientes não se identifiquem mais 

com a marca. 

Observação E 2 Peças de estilo, sofisticadas e atemporais. 

E 3a 
Os nossos produtos são estilosos, e as mulheres que compram sabem que estão na 

moda e poderão usá-los por muito tempo. 

E 3b 
Tenho produtos totalmente antenados na moda e produtos de estilo mais 

atemporais. 

Observação E 3 
Peças bem básicas, antenadas com a moda, mas que poderão ser usadas por muito 

tempo sem sair de moda. 

E 4 
Nossas peças são totalmente atemporais, apenas é feito na Itália uma atualização de 

look em função da moda, mas aqui vendemos estilo, apenas estilo. 

Observação E 4 Muito estilo e imponência. 

Análise – pontos 

em comum 
Peças sofisticadas de muito estilo e atemporais. 

Especificidades Peças mais básicas, mas também atemporais. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A respeito da marca, percebeu-se que as entrevistadas confundem as estratégias das 

marcas com a dos produtos (PIANARO, 2007), mas todos as entrevistadas acreditam que sua 

marca está orientada a atender um público específico, com criações para um nicho do 

mercado. Identificou-se que o foco está nas roupas, e os acessórios como sapatos, bolsas e 

bijuterias como o próprio nome diz, são acessórios que, no final incrementam as vendas, mas 

não são usados para atrair clientes. A seguir o quadro de respostas a respeito das estratégias 

das marcas: 

 

Quadro 6: Resumo das estratégias das marcas 

Empresa 

Pergunta 6 - As estratégias das marcas de produtos de luxo mais utilizadas 

são: acessórios para atrair mais clientes, ampliação da linha de produtos, 

produtos com uma segunda marca e o licenciamento da marca. Quais destas 

são aplicadas na sua empresa? Há alguma outra? 

E 1a 

Não em partes. A ampliação da linha com bolsas, sapatos, acessórios com enorme 

exclusividade e seletividade é para a cliente poder comprar além da roupas os 

acessórios. Baseamos a marca em nossos produtos, nossas roupas. 

E 1b 
Não, nossas coleções são em função das estações do ano e buscamos a qualidade na 

marca, sem essa de segunda marca ou acessórios baratos para atrair mais clientes. 

Observação E 1 Percebeu-se destaque relativo aos acessórios, mas eles estão por toda a loja. 

E 2a 

São duas as bases de nossa marca, manter nossa identidade com peças de qualidade 

com muito estilo e estar sempre de olho nas maiores grifes e tendências trazendo 

sempre novidades... tudo isso sem falar de nosso atendimento que tem que ser 

sempre impecável. 

E 2b 

a nossa marca procura se manter no mercado como ela é hoje, tradicional, com 

roupas de alta qualidade, atendimento personalizado e tecidos altamente 

tecnológicos. Tudo sem falar de peças sempre atemporais. 

Observação E 2 O foco está nas peças, nas roupas mesmo. 

E 3a 
Não temos a intenção de atrair clientes que só comprem nossos acessórios. Ao 

contrário, roupa primeiro e acessório é acessório! 

E 3b 
Os acessórios são muito caros aqui. Não queremos clientes que comprem só nossos 

acessórios, mas sim que comprem a marca. 

Observação E 3 
Notou-se um investimento nos acessórios, pois o maior destaque na vitrine era um 

sapato. 

E 4 

Concordo com você e por isso que foi criada a nossa marca com peças de tamanhos 

grandes, mas com numeração que começa no 46 e é um PPP. Trabalhamos este 

nicho e somos a primeira loja da marca na América do Sul. 

Observação E 4 
Marca de nicho, apenas com tamanhos grandes em um ambiente propícios para as 

mulheres de sentirem bem. 



74 

Análise – pontos 

em comum 

As marcas acreditam em atender um público específico, baseiam-se em suas 

roupas e atuam em nichos de mercado. O foco está nas roupas, com acessórios 

como sapatos, bolsas e bijuterias como o próprio nome diz, são acessórios que 

por fim incrementam as vendas e não são usados para atrair clientes. 

Especificidades ---Nenhuma. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Sobre a personalidade das marcas, ficou evidenciado que todas enfatizam o que 

Nueno e Quelch (1998) e Roux (2005) afirmam ser as características de uma marca de luxo: 

modernas, antenadas com a moda, roupas para vestir todos os dias com elegância, qualidade, 

praticidade e conforto. A entrevistada da empresa E 3 enfatizou que sua marca tem uma 

personalidade mais arrojada, casual e não ser imponente. Segue o quadro resumo das repostas: 

 

Quadro 7: Resumo da personalidade das marcas 

Empresa 
Pergunta 7 - E quanto a própria marca, quais os aspectos que mais identificam 

a personalidade da sua marca? 

E 1a 

A marca tem uma personalidade contemporânea e moderna. Roupa para toda hora 

com qualidade, praticidade e conforto. A fidelização é ponto principal e nossa 

marca carece de uma identidade que se destaque das outras concorrentes que são 

muuuuitas!! 

E 1b 

a marca tem uma personalidade moderna ... ela passa a imagem de uma mulher 

moderna, uma mulher que vai saber se vestir bem e ao mesmo tempo procura um 

conforto além da praticidade... o tecido é especial, de qualidade e sempre na moda. 

Observação E 1 --- 

E 2a a mulher da cidade, com conforto, estilo e prazer de vestir nossa marca. 

E 2b 

Tradição de mais de 25 anos com estilo cosmopolita e contemporâneo. Roupas para 

usar nos momentos da vida real das pessoas, no dia a dia, mas com muito charme e 

glamour. 

Observação E 2 --- 

E 3a 
Praticidade com muito bom gosto... é uma marca sempre moderna, arrojada, mais 

casual, confortável em todos os momentos, seja em casa, no trabalho, na viagem. 

E 3b 
Moderna, não é imponente, um estilo assim mais confortável no dia a dia e nas 

viagens. 

Observação E 3 --- 

E 4 Estilo, mas sempre com conforto e elegância. 
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Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 

As marcas têm como personalidade serem modernas, antenadas com a moda. 

Roupas para vestir todos os dias com elegância, qualidade, praticidade e 

conforto. 

Especificidades Não é imponente. Marca mais arrojada,casual. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quanto a precificação dos produtos, as respostas conduziram a duas formas como as 

empresas calculam os preços de suas peças: (a) o mark-up, que de acordo com Pianaro (2007) 

é a forma comumente utilizada para a precificação dos produtos das empresas de produtos de 

luxo de vestuário e acessórios no Brasil; (b) e a precificação, em função das vendas da 

coleção anterior e das expectativas para as vendas da nova coleção. 

Cabe ressaltar a afirmação da responsável de marketing da empresa E 2: “o preço 

não é problema para nossa marca. Para comprar aqui o cliente terá que pagar mais pela 

seletividade, exclusividade e atendimento”.  

A seguir o quadro resumo das respostas sobre a precificação: 

 

Quadro 8: Resumo da precificação dos produtos 

Empresa Pergunta 8 - Como é feita a precificação dos seus produtos? 

E 1a 
Utiliza-se o mark up de 2,2 do preço de custo nos acessórios e roupas, fazendo-se 

algumas adequações de acordo com expectativas e histórico das peças. 

E 1b 

... pegasse o vestido da coleção passada do mesmo tecido que o da nova. Analisa-

se, ele deu certo, o vestido vendeu legal, o preço estava bom e não interferiu, então 

vamos continuar com o valor ou até fazer um pequeno acréscimo em cima daquele 

valor. 

Observação E 1 --- 

E 2a 

Estão de acordo com a análise da concorrência que fazemos e histórico de nossas 

vendas. Na verdade o preço nunca foi um problema pra nossa marca, se a cliente 

quer comprar conosco terá que pagar e mais, queremos ser uma marca cara e 

seletiva, pois temos exclusividade nas peças e no atendimento. 

E 2b Os preços já chegam da fábrica definidos 

Observação E 2 --- 

E 3a 
O preço é definido em função do histórico das vendas da marca e aumento dos 

custos. Também analisamos nossos principais concorrentes 
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E 3b O preço é baseado no histórico das vendas das peças da marca. 

Observação E 3 --- 

E 4 Colocamos uma margem do nosso valor de custo e importação, um mark up. 

Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 

Duas formas de precificação foram comentadas, o mark-up e a precificação em 

função das vendas da coleção anterior e das expectativas para as vendas da 

nova coleção. 

Especificidades ---Nenhuma. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Sobre a promoção ou comunicação de marketing, que para Churchil Jr. e Peter 

(2000) tem o papel de informar, persuadir e lembrar o consumidor a adquirir determinado 

produto, todos os entrevistados destacaram produzir em cada uma de suas coleções uma peça 

promocional que chamaram book da coleção, ou seja, um material com fotos de suas criações 

com imagens de modelos vestindo as principais peças da marca. Esses materiais são 

produzidos pelas matrizes das empresas e distribuídos para todas as suas lojas.  

Há grande foco também nas criações de moda, ou seja, nas produções de moda 

realizadas em revistas como Vogue e Marie Claire, com auxílio das respectivas assessorias de 

imprensa. Todos os gerentes das lojas enfatizaram o trabalho da força de vendas como um 

diferencial na promoção de marketing , pois tem o trabalho de ligar para os clientes para 

convidar para os eventos de lançamentos de coleção, liquidações, ou apenas para lembrar os 

clientes da marca.  

A entrevistada da empresa E 4 destacou a ação de promoção com leilões 

beneficentes, quando fazem um evento que leiloam peças exclusivas para clientes também 

exclusivos. Essa mesma loja recebe muitas personalidades famosas que compram, como 

pôde-se perceber na afirmação da entrevistada da marca: “Vestimos pessoas famosas como a 

Preta Gil que é compradora assídua da nossas peças. Ela compra todo mês”. O mesmo 

acontece com a empresa E 1, cuja responsável de marketing afirmou “... na verdade as 

celebridades são nossas clientes”. No entanto, nenhuma das entrevistadas assumiu realizar a 

questão do endorsement de celebridades na sua empresa. 

Uma ação importante de comunicação que merece destaque vem do depoimento da 

gerente da loja da empresa E 1: “utilizamos o período de liquidação para apresentar parte da 
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coleção nova às clientes, pois elas adoram esta época de liquidação e compram muito e nós 

aproveitamos”.  

A seguir o quadro com o resumo das respostas: 

 

Quadro 9: Resumo da promoção das marcas 

Empresa 

Pergunta 9 - Quais são as formas de divulgação e promoção mais utilizadas 

pela sua empresa no Brasil? O endorsement é utilizado pela sua empresa? Por 

quê? 

E 1a 

Revistas, vários anúncios em jornais, revista do Shopping Iguatemi.Temos 

assessoria de imprensa que faz bastantes trabalhos de produção e mala direta aos 

nossos clientes. 

E 1b 
Jornais, revistas, assessoria de imprensa e show room... envio de mala direta aos 

clientes em todo lançamento de coleção e liquidações. 

Observação E 1 

Diversas revistas estão na loja a disposição das clientes que pedem para ver 

as produções nas revistas, além do book que muitas vezes é apresentado. As 

vendedoras ligam para as clientes e convidam a visitar a loja. 

E 2a 

O principal é o boca a boca, mas não podemos ficar de fora dos ensaios em 

revistas como Vogue e Marie Claire e malas diretas bem de relacionamento 

mesmo... Também fazemos um book da coleção 

E 2b 

produção e ensaios de moda em quase todas as revistas direcionadas às 

mulheres que poderiam comprar em nossa loja. Também compramos 

maillings para envio de malas diretas e e-mails de convite para nossos 

lançamentos de coleção com champagne e tudo mais às clientes. A sede 

também faz os books da coleção 

Observação E 2 Muitas clientes pedem para ver o book da coleção. 

E 3a 

Fazemos em diversas revistas a famosa produção de moda. Fazemos envio de 

malas diretas periódicas com nosso book e as vendedoras ligam e convidam as 

clientes para lançamento das coleções. 

E 3b 

Saímos em todas as revistas com produção de moda. Existe também o envio 

de mala direta e ligação aos clientes em todo lançamento de coleção, mês de 

aniversário com 10% de desconto e liquidações. Tudo além do books com as 

produções das peças. 

Observação E 3 

Todas as vendedoras comentam com as clientes se querem ver o book da 

coleção e a maioria vêem sim. Também ligam e convidam as clientes a 

visitar a loja. 

E 4 

Nossa marca já é conhecida por quem compra aqui. Utilizamos o book da 

coleção que é feito pela matriz na Itália, além de algumas produções de 

moda de revistas renomadas. Também promovemos ações beneficentes, com 

leilão de peças exclusivas que parte do valor é doado a instituições carentes. 
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Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 

O book da coleção é o ponto forte, todas as marcas investem nele e o utilizam 

para apresentar as peças. Fazem promoção em revistas femininas de moda e 

principalmente investem nas produções de moda destas revistas. Utilizam a 

força de vendas para ligar para as clientes e convidar para um lançamento de 

coleção u para visitar a loja e ver a coleção. 

Especificidades Promoção de ações beneficentes com leilão de peças exclusivas e doações. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A respeito da promoção em datas comemorativas, ficou evidente que as empresas 

priorizam o dia das mães e o Natal. Todas as marcas utilizam seus cadastros de clientes para 

enviar mala direta com promoções e divulgação da nova coleção. Mas é a força de vendas que 

faz o papel fundamental na comunicação, pois as pessoas ligam para as clientes e convidam 

para visitar a loja ou para um evento específico, oferecendo uma recepção com quitutes e 

champagne. Segundo Nueno e Quelch (1998), a criatividade na comunicação é um diferencial 

incorporado pelas marcas do mercado de luxo.  

A gerente da loja da marca E 1 troca as vitrines nas datas comemorativas, adesiva os 

vidros e são feitos banners específicos sobre a data, ação que segundo Schmid (2003) é realizada pelas 

empresas de moda que divulgam seus produtos no ponto de vendas com temas e comunicações nas 

vitrines que lembrem a data em questão. A gerente da loja da empresa E 3 envia cartões de feliz 

dia das mães, feliz aniversário e feliz Natal às clientes. Especificamente no Natal, a 

entrevistada da empresa E 4 mencionou que as mulheres passam na loja, escolhem as peças e 

depois os maridos mandam pagar. 

A seguir, o quadro resumo das respostas. 

 

Quadro 10: Resumo da promoção das marcas nas datas comemorativas 

Empresa 
Pergunta 10 - E as datas comemorativas. Quais as divulgações realizadas 

nestes períodos? 

E 1a 

Trabalhamos de suas maneiras, na liquidação, 15 dias antes mandamos mala direta 

às clientes e nas datas comemorativas as vendedoras ligam e chamam as clientes 

para virem até a loja. Sempre servimos um “quitutizinho” pra a cliente voltar nestas 

datas comemorativas. 

E 1b 

Agente troca sim as vitrines, adesiva e faz uns banners específicos da data, 

principalmente algo mais bonitinho no dia das mães, mas nunca assim tão focado, 

mas sim que remete ao tema, ou nas próprias liquidações que aí sim a adesivação é 

maior, com o cuidado e de uma maneira que tenha a cara da marca. 
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Observação E 1 --- 

E 2a 

A mesma coisa do relacionamento. Usamos muito a mala direta e ligação da 

vendedora da cliente para estas datas especiais. Na loja sempre tem uma pequena 

comunicação visual do tema, mas enfatizamos mimos como panetone e bolos no 

Natal e presentinhos no dia das mães.  

E 2b 

Utilizamos como marketing e enviamos presentes nos dias das mães e no Natal 

para as melhores clientes, mas a vitrine e a loja muda pouco, normalmente uma 

pequena decoração só nestas duas datas que são as principais.  

Observação E 2 --- 

E 3a 

... enviamos cartão de feliz aniversário, as que tem filhos de feliz dia das mês e 

também de feliz Natal, mas todos chamando para comemorar conosco na loja. 

Algumas recebem até brindes e presentes.  

E 3b 
Muito pouco, no máximo uma decoração na vitrine. Ah, as principais clientes 

ganham presentes no dia das mães e no Natal, enviamos pra casa delas. 

Observação E 3 --- 

E 4 

Fazemos ligações principalmente nas datas comemorativas de dia das mães e Natal.  

Convidamos as clientes que visitam a loja, servimos champagne, bolos e atendemos 

sempre com aquele ar de bem receber. 

No Natal, as mulheres passam aqui, escolhem as peças e os maridos vêm depois 

para pagar e levar os presentes. 

Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 

Mala direta e ligação das vendedoras, nas datas comemorativas de dia das 

mães e Natal. Recebem com quitutes e champagne. 

Especificidades 

Mulheres passam na loja, escolhem e depois os maridos passam para pagar. 

Enviam cartões de Feliz aniversário, feliz dia das mães e feliz Natal. Enviam 

presentinho de feliz dia das mães. Troca-se as vitrines, adesiva-se e são feitos 

banners específicos da data. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os entrevistados foram questionados a respeito dos tipos de pontos de vendas que 

sua marca utiliza no Brasil, que segundo Allérès (2006) as lojas das marcas de luxo precisam 

transmitir exclusividade, com lojas próprias, franquias ou seções dentro de grandes pontos de 

vendas. As capitais de São Paulo e Rio de Janeiro foram os locais preferidos para as empresas 

pesquisadas instalarem seus pontos de vendas próprios. 

Segundo as consultorias Gfk e MCF, 84% dos executivos do mercado de luxo no 

Brasil pretendem abrir lojas próprias no país, informação que se confirmou nas respostas dos 

entrevistados que mencionaram o fato de suas marcas estarem focadas em lojas próprias. A 

responsável de marketing da empresa E 1 afirmou ter suas franquias, mas não é o foco da 
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marca, pois exige muito mais trabalho e controle pela matriz. Cabe aqui a ressalva de que 

todas as marcas, menos a E 4, trabalham com diversas multimarcas pelo Brasil e vendem em 

atacado para estes pontos de vendas. A responsável de marketing da marca E 1 afirmou estar 

até aumentando suas vendas para as lojas multimarcas.  

Quanto a região e a localização das lojas, todas as marcas possuem poucos pontos 

de vendas, mas têm grande preocupação com este assunto. Apenas a marca E 4 possui só uma 

loja no país. As outras empresas têm mais de uma loja, em shoppings ou em ruas  que são 

consideradas pelas entrevistadas locais de luxo, da moda e com muitas lojas concorrentes ao 

redor. Este argumentação corrobora a opinião de Weitz e Levy (2000) que dizem que diversas 

lojas decidem suas localizações em função da concorrência. A afirmação de Kingdom (1996) 

de que mais de 40% dos consumidores consideram a conveniência nas compras como sendo a 

proximidade das outras lojas onde gostam de fazer as compras complementa o porque da 

escolha das marcas por estes locais. 

Seguem três quadros resumos com as colocações dos entrevistados sobre a 

localização de seus pontos de vendas. 

 

Quadro 11: Resumo dos tipos de pontos de vendas 

Empresa 
Pergunta 11 - Quais os tipos de pontos de vendas que sua marca utiliza no 

Brasil? 

E 1a 
Lojas próprias em shoppings ou Ruas consideradas de luxo. Estamos diminuindo as 

franquias e aumentando as multimarcas. 

E 1b --- 

Observação E 1 --- 

E 2a 

São 4 lojas próprias, duas em São Paulo e duas no Rio. Estamos nos melhores 

shoppings de luxo e Ruas da moda. Temos ampliado nossa distribuição a lojas 

multimarcas, inclusive exportação.  

E 2b 
Shopping Morumbi e Oscar Freire em São Paulo, são só dois e temos mais 2 no Rio 

de Janeiro com show room 

Observação E 2 --- 

E 3a 
4 lojas próprias, com localização muito bem pensada antes de iniciamos as 

atividades. 

E 3b 2 em São Paulo – Shopping Morumbi e Mário Ferraz e 2 no Rio de Janeiro 

Observação E 3 --- 

E 4 Apenas uma loja própria da marca em São Paulo nos Jardins. 
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Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 
Poucas lojas, principalmente lojas próprias em São Paulo e Rio de Janeiro. 

Especificidades 
Loja própria com show room. Temos ampliado nossa distribuição a lojas 

multimarcas, inclusive exportação. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 12: Resumo dos tipos de lojas 

Empresa 

Pergunta 12 - Afirma-se que no mercado do luxo exista a tendência de 

abertura de lojas próprias em detrimento da distribuição em lojas 

multimarcas. No seu caso, este movimento vem acontecendo? As suas lojas são 

filiais da marca, representações ou franquias? 

E 1a 

O foco é São Paulo com 5 lojas próprias, de só uma dona. Existe um outro tipo de 

mercado em lojas multimarcas para outras cidades do Brasil. Temos duas franquias, 

mas não é nosso foco, pois exige muito mais da sede. 

E 1b 
Todas as lojas são próprias, de uma única dona, mas existem duas franquias uma 

em Vitória e uma em Santos. Existem várias multimarcas. 

Observação E 1 --- 

E 2a 
continuo enfatizando a necessidade de mantermos as lojas próprias, mas as 

multimarcas estão cada vez mas agressivas e comprando mais, 

E 2b 
todas as lojas da marca são próprias, mas existem várias multimarcas que compram 

bastante no atacado 

Observação E 2 --- 

E 3a 
Nossas lojas são todas próprias, só vendemos nossa marca em nossa loja. Também 

vendemos em diversas multimarcas autorizadas. 

E 3b 
Todas as lojas são próprias, mas existem várias multimarcas que compram de 

atacado. 

Observação E 3 --- 

E 4 

No nosso caso, não vendemos em multimarcas não, apenas em nossa loja e 

atendemos todo o Brasil. Mulheres viajam pra São Paulo para comprar aqui 

conosco. 

Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 
Foco nas lojas próprias. 

Especificidades 
Investimentos em lojas multimarcas para atender a todo o Brasil. Mulheres 

viajam a São Paulo para comprar. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 13: Resumo da localização das lojas 

Empresa 
Pergunta 14 - No caso da sua marca, onde estão localizadas as suas lojas? Por 

quê? 

E 1a 
Nos principais pontos da cidade: Shopping Iguatemi, Vila Lobos, Morumbi, Market 

Place e Oscar Freire. Multimarcas pelo Brasil e 2 franquias. 

E 1b 
nos principais Shoppings de São Paulo, Oscar Freire, Santos, Vitória e várias 

multimarcas. 

Observação E 1 --- 

E 2a São Paulo e Rio. 

E 2b 

Na cidade maravilhosa e em Sampa, isso sem falar das multimarcas por todo o 

Brasil afora, e olha que devem ser muitas porque cada vez vem menos peças para 

cá e eles falam que é porque o atacado não para de vender (risos). 

Observação E 2 --- 

E 3a Nas capitais de Rio e São Paulo e várias multimarcas pelo Brasil. 

E 3b Rio e São Paulo e multimarcas no Brasil. 

Observação E 3 --- 

E 4 Jardins em São Paulo. 

Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 

São Paulo capital, com destaque aos shoppings Morumbi e Iguatem e região 

da Oscar Freire. 

Especificidades 
Loja na Rua Mário Ferraz. Lojas nas cidades de Santos, Vitória e Curitiba. 

Multimarcas por todo o Brasil. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

A respeito da distribuição dos produtos aos seus pontos de vendas, Allérès (2006) 

menciona que a distribuição está totalmente correlacionada com o nível de seletividade dos 

produtos e da marca, fato este corroborado por Castarède (2005) ao afirmar que a distribuição 

não pode ser genérica.  

Os entrevistados responderam que realizam a distribuição de seus produtos de acordo 

com o perfil dos clientes e o volume de vendas de suas lojas. Todos mencionaram que a grade 

de peças é bem limitada, de uma a duas peças por numeração em cada ponto de vendas. 

Percebeu-se que as gerentes das lojas não sabiam como esta distribuição é feita, sendo que a 

gerente da E 3 afirmou que a distribuição é feita aleatoriamente, divergindo da gerente de 

marketing que mencionou encaminhar a grade completa a cada loja. As gerentes das lojas das 
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marcas E 2 e E 3 têm a prerrogativa de solicitar da fábrica ou de outro ponto de vendas as 

peças que não estejam disponíveis em suas próprias lojas. A gerente da loja da marca E 1 

afirmou que as peças que sobram vão para a liquidação. A empresa E 4 traz as peças de cada 

coleção em containers, diretamente da matriz da empresa na Itália. Seguem as repostas: 

 

Quadro 14: Resumo dos critérios de distribuição dos produtos 

Empresa 
Pergunta 13 - Quais os critérios para distribuir os produtos entre os seus 

pontos de vendas? Como isso é feito? 

E 1a 

O show room tem a coleção inteira, de 400 a 450 itens por coleção. O critério é 

uma reunião com as gerentes das lojas para identificação das peças que tem haver 

com o público e depois um acompanhamento para adequações. Outras peças mais 

exclusivas são definidas por mim. 

E 1b 

Temos muita variedade, muitos modelos, muitas peças, não colocamos muita 

quantidade de mesmas peças em cada loja, mas essas duas têm a preferência, com 

uma grade de 2 a 3 peças de cada. Sobrou vai para liquidação. 

Observação E 1 --- 

E 2a 
... apresentamos no show room e o atacado compra. Antes separamos uma peça de 

cada para enviar a cada loja, mas no Rio vão peças que não vem para São Paulo 

E 2b 
Sinceramente não sei... se preciso de uma peça que tem em outra loja posso pedir e 

eles mandam pra cá ou pra casa da cliente diretamente. 

Observação E 2 --- 

E 3a 
Normalmente costuma-se mandar uma peça de cada do 36 ao 46, mas adequações 

são realizadas entre as lojas e da fábrica se precisar. 

E 3b 
Sendo bem sincera, é meio que aleatoriamente, risos. De fato, depende da produção 

e das vendas do atacado. 

Observação E 3 --- 

E 4 

A representante da marca no Brasil vai até a Itália, vê a coleção e compra as peças 

que mais se adequem ao perfil das compradoras daqui. Enchemos um container e 

trazemos para vendas aqui na loja. 

Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 

Poucas peças em cada loja. De uma a duas grades por loja. Distribuição 

adequada ao perfil das clientes e volume de vendas de cada loja. 

Especificidades 
Distribuição definida pelo marketing com consulta a gerente das lojas. 

Distribuição as vezes meio aleatória. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A respeito dos serviços disponibilizados aos clientes, as colocações de Allérès 

(2006), Castarède (2005) e Roux (2005) sobre a busca pela diferenciação, exclusividades e 
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excelência nos serviços prestados, foram mencionados por todos os entrevistados. Todas as 

marcas oferecem os serviços de motorista a disposição para levar e trazer peças da casa das 

clientes e mais, até levar e trazer os clientes de suas casas ou até o aeroporto.A gerente da loja 

E 3 e a entrevistada da E 4 afirmaram que encaminham suas peças para a casa das clientes, 

elas  escolhem e depois pagam, tudo na maior confiança. Também são oferecidos por todas as 

lojas ajustes e concertos gratuitos e atendimento especializado e personalizadoA gerente da 

loja E 2 mencionou:  

“Ah, inclusive vamos pessoalmente na casa das clientes com o guarda roupa 

completo, elas escolhem e fazem o cheque na hora, é demais. Teve uma esta 

semana, fui até lá no final da tarde, ela comprou mais de R$30 mil porque 

iria viajar e precisava de um reforço nas peças que iria levar (risos). Imagine 

só o que ela deve comprar lá na Europa”. 

Cabe ressaltar o serviço de valet oferecido pela empresa E 4 em sua loja dos Jardins, 

em São Paulo, além do motorista que busca e leva as clientes até ao aeroporto. Roux (2005) 

menciona que os serviços oferecidos pelos varejistas do mercado de luxo são os mais 

complexos, completos e sob medida, possíveis. A empresa E 4 possui alfaiates treinados na 

Itália para atender às clientes. Na seqüência, as respostas e observações. 

 

Quadro 15: Resumo dos serviços 

Empresa 
Pergunta 15 - Quais os serviços que sua empresa disponibiliza aos clientes? 

Tem algum que você considera ser o diferencial da sua marca? Por quê? 

E 1a 
Trabalho de costura, mandamos entregar as peças, atacado com venda pelo site e 

concertos trocas e ajustes são feitos gratuitamente. 

E 1b 

Concertos trocas e ajustes são feitos gratuitamente, inclusive acho muito importante 

oferecer estes serviços às nossas clientes. Também há análise de peças para 

melhoria na produção e histórico de qualidade. 

Observação E 1 
Percebeu-se atenção especial nos ajustes das peças, mas são poucos os casos que 

são necessários. Muitas clientes entram com sacolas para troca. 

E 2a 

Todos que você puder imaginar que uma loja de luxo deve oferecer aos seus 

clientes.  

Nossas clientes são exigentes e vamos até a casa delas para vender e vendemos 

muito. 

E 2b 

Todos, todos mesmo eu acho. Temos dois motoristas full time conosco, fazemos 

concertos, trocas e ajustes gratuitos, e vamos na casa das clientes. Algumas vezes 

enviamos só as roupas, seja para comprarem ou para conserto, tudo na confiança e 

elas mandam os cheques ou passam pra pagar depois, sem problema.  

Observação E 2 
A atenção da equipe aos detalhes é enorme e oferecem diversos serviços, muitos as 

clientes já conhecem, inclusive o motorista fica a disposição para pegar e levar as 
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peças e as clientes. 

E 3a 

Serviços personalizados de envio de peças aos clientes para experimentar e 

comprar, todos os concertos e ajustes gratuitos, qualidade total nas peças ou pode 

trocar. 

E 3b 

Concertos, trocas e ajustes são feitos gratuitamente, inclusive temos dois motoristas 

que vão pegar e levar peças às clientes e ainda mando peças para a cliente provar e 

escolher, na confiança, e a cliente pode escolher e depositar em nossas conta ou dar 

o cheque ao motorista na hora. 

Observação E 3 Os serviços são oferecidos, mas a maioria leva sem ajustes ou concertos. 

E 4 

Tudo e todos os serviços que você puder imaginar que uma loja de luxo deva 

oferecer aos seus clientes.  

Temos motorista exclusivo para pegar e levar ao aeroporto ou a casa das clientes, 

levamos peças e deixamos na casa das clientes em confiança, ajustamos tudo sem 

nenhum custo adicional desde que não altere a proposta da peça com alfaiates 

credenciados e treinados na Itália. 

Observação E 4 

Serviços de alimentação com champagne e bolachas doces e salgadas, além de 

alfaiate de plantão, valet na porta e motorista que leva e trás peças e clientes, 

inclusive do aeroporto. 

Análise – pontos 

em comum 

Serviços diversos, com leva e trás de peças e clientes, inclusive envio de peças 

para as clientes escolherem em suas casas e depois pagarem. São feitos ajustes 

e concertos gratuitos e atendimento especializado também da equipe de vendas 

em melhor oferecer estes serviços. 

Especificidades 
Serviço de valet,buscar e levar as clientes no aeroporto e servem champagne e 

bolachas. Alfaiates treinados na Itália. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.3 O PONTO DE VENDAS 

 

 

Este item foi objeto de um envolvimento maior por parte do pesquisador, tendo-se 

observado com mais profundidade e concretude as atividades realizadas nos pontos de vendas, 

o que veio a enriquecer as análises que serão apresentadas mais adiante, além de oferecer 

maior confiabilidade à pesquisa. 

O pesquisador iniciou questionando aos entrevistados sobre quais os aspectos mais 

relevantes de um ponto de vendas de sucesso. Todos mencionaram duas vertentes que não 

são exclusivas, mas sim têm a mesma importância, quais sejam: localização e atendimento. 

Também foram destacados elementos como a hospitalidade do ambiente da loja, a tradição da 



86 

marca, a qualidade das peças e os serviços de maneira geral. A responsável de marketing da 

marca E 2 mencionou: “a cliente tem que se sentir em casa, como se fosse seu closet e a 

vendedora a personal stilist da cliente”, já a gerente de sua loja afirmou “já vendi para mais 

de uma cliente apenas por ela ser minha amiga e querer comprar ou gastar naquele dia... Que 

bom”. Seguem as respostas: 

 

Quadro 16: Resumo dos aspectos mais relevantes de um ponto de vendas de sucesso 

Empresa 
Pergunta 16 - Na sua visão, quais os aspectos mais relevantes para um ponto 

de vendas de sucesso? 

E 1a 
... a loja tem que estar no local correto, isto é primordial! Glamour, segurança e 

charme são ótimos para nossa marca. As pessoas gostam de ver e ser vistas. 

E 1b 
O mais importante é a equipe, o bom atendimento...da loja estar em um local que 

tenha público para seus produtos, não adianta nossa marca no SP Market! 

Observação E 1 --- 

E 2a 
prezamos muito pelo atendimento personalizado e principalmente o bem estar da 

cliente na nossa loja.  

E 2b 
O atendimento, sem dúvida. Aqui na Andréa o atendimento é a diferença... tudo 

está baseado na tradição da marca e na qualidade das peças. 

Observação E 2 --- 

E 3a 

A localização, sem dúvida. A loja precisa estar em um ponto comercial de 

circulação de seu público alvo e tenham lojas concorrentes ao redor. Em segundo 

lugar, a equipe de atendimento e serviços em geral. 

E 3b motivação do funcionário pagando bem aos funcionários e estoque de peças 

Observação E 3 --- 

E 4 Acredito que são duas coisas, a hospitalidade do ambiente e o atendimento da loja. 

Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 
Localização e atendimento. 

Especificidades 
Hospitalidade do ambiente da loja, tradição da marca, qualidade das peças e 

os serviços em geral. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A respeito das pesquisas realizadas nos pontos de vendas, Schmid (2004) afirma 

que as lojas realizam a contagem de fluxos de clientes, taxa de conversão, tempo de espera e 

locais de geração de tráfego. Nas entrevistas e especialmente nas observações, notou-se que as 
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lojas realizam análises com base nesses dados, mas as gerentes das lojas, muitas vezes, 

mencionaram que apenas registram as vendas no sistema eletrônico que oferece as 

informações de ticket médio, vendas por dia e quantidade de peças por clientes, restando por 

fazer as análises dos clientes que não compraram. 

A gerente de marketing da marca E 2 afirmou:  

“[...] por exemplo, se uma peça que várias clientes gostaram, provaram e não 

foi vendida de maneira nenhuma, algo está errado, ou na forma de vender a 

peça, por falta de informação da vendedora em apresentar o tecido e o 

conceito da peça, no preço ou no caimento. Por isso orientamos a equipe e as 

gerentes em observarem a não compra e passarem para a fábrica estas 

informações que são de enorme importância principalmente para recriarmos 

algumas peças de meio de coleção”.  

Realmente a gerente da loja desta marca observa e anota tudo em um papel e depois 

em planilha excel, onde faz as análises. A gerente da loja E 3 também realiza estas análises 

com grande profundidade, mas pareceu que ela tem tempo para isso, pois entraram 

pouquíssimos clientes na loja e a mesma afirmou que existem dias que nenhuma cliente entra 

na loja.  

O quadro com as respostas e observações está a seguir: 

 

Quadro 17: Resumo das investigações realizadas nos pontos de vendas 

Empresa 

Pergunta 17 - É comum as lojas realizarem pesquisas como: contagem do 

fluxo de tráfego, taxa de conversão, tempo de espera, locais de geração de 

tráfego, entre outras. Quais investigações você realiza em seu ponto de 

vendas? Por quê? 

E 1a 

O sistema gera pesquisas de ticket médio de cada vendedora por valor e número de 

peças. Temos relatórios semanais de cada loja. O fluxo de clientes é secundário, 

temos clientes cativas que fazem a diferença e merecem nossa total atenção. 

E 1b 
Fazemos uma avaliação do ticket médio de cada vendedora por valor e número de 

peças. Há avaliação diária, semanal e mensal, as metas são semanais e mensais. 

Observação E 1 
A gerente cadastra as vendas no sistema e mostrou os relatórios de ticket médio e 

número de peças vendidas por vendedor por dia. 

E 2a 

Orientamos as gerentes das lojas a fazerem todas estas análises como por exemplo: 

quantidade de clientes que entraram na loja, a taxa de conversão, ticket médio, 

peças por venda, por loja, vendas por loja e por vendedora e muitos outros 

cruzamentos que fazemos com as nossas lojas e as multimarcas. Entender o que se 

passa com as lojas é fundamental e principalmente a não compra é importante para 

nós do marketing.  
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E 2b 

Várias, fazemos várias como as análises de vendas, números de pessoas que 

entraram na loja, taxa de conversão, valor médio, número de peças por 

atendimento, valor total das compras por dia, por semana e por mês de cada 

vendedora. 

Observação E 2 
A gerente observa e anota tudo em um papel e depois em excel, onde faz as 

análises. 

E 3a 
Fluxo de clientes, taxa de conversão, ticket médio, tempo de atendimento, número 

de atendimentos, número de peças por venda, tudo isso individualmente e por loja. 

E 3b 

Análises de vendas, ticket médio, número de peças vendidos por atendimento, valor 

total das compras por dia, semana e mês de cada vendedora. E também contamos o 

fluxo de clientes que entram na loja e cálculo da taxa de conversão 

Observação E 3 

A gerente da loja anota em papéis e depois coloca tudo em uma planilha de excel e 

faz as análises de ticket médio, número de peças vendidos por atendimento, valor 

total das vendas por dia, semana e mês de cada vendedora e de toda a loja. Também 

os percentuais de comissão e premiação aparecem e são comparados entre as 

vendedoras. 

E 4 

... fazemos apenas contagem de clientes que entram, ticket médio e valor vendido 

por dia, semana e mês. Depois comparamos tudo para ver se estamos indo de 

acordo com nossos objetivos. 

Observação E 4 
Percebi que este controle é feito em dois sistemas diretamente pela gerente da loja, 

um corporativo e outro individual. 

Análise – pontos 

em comum 

Controles de ticket médio, peças e valor vendido por vendedora e pela loja por 

dia, semana e mês são realizados pelas gerentes das lojas em sistemas 

corporativos. 

Sistemas individuais de controle de tráfego na loja e taxa de conversão são 

utilizados. 

Especificidades 

Percentuais de comissão e premiações são controlados pelas gerentes das lojas. 

Gerentes observam a não compra e utilizam esta informação para melhorar a 

abordagem comercial ou as peças da próxima coleção. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quanto aos elementos utilizados para atrair os clientes e mantê-los nos pontos de 

vendas, todas as entrevistadas realçaram as vitrines como o diferencial para atrair os clientes 

e o relacionamento dos vendedores para manter os clientes nas lojas. A responsável de 

marketing da E 2 mencionou:  

“[...] nossa base de clientes aumenta pouco, não perdemos quase clientes e 

clientes novas merecem um carinho especial com mimos diferenciados que 

preparamos como cartão de boas vindas, venha com uma amiga e ganha 

10% de desconto, entre outras ações que incentivam e aumentam as vendas”.   

A entrevistada da empresa E 4 mencionou que utiliza muito o marketing de 

relacionamento para atrair as clientes à loja. Observou-se que a loja E 3 apresenta uma vitrine 
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muito fechada e pequena, com uma circulação muito ruim em seu interior, mesmo assim, 

ambas as entrevistadas desta marca afirmaram que a vitrine é primordial e que o interior da 

loja também é fundamental. Não obstante, a gerente da loja da empresa E 3 afirmou realizar a 

troca de lugar das peças em exposição com a intenção de diferenciar a loja quando uma 

cliente retorna para comprar. 

Mais detalhes sobre o ambiente externo e interno da loja serão descritos com as duas 

próximas questões. Antes, segue o quadro com as respostas sobre os elementos de atração e 

que fazem o cliente permanecer nos pontos de vendas: 

 

 Quadro 18: Resumo dos elementos para atrair e manter os clientes nos pontos de vendas 

Empresa 
Pergunta 18 - Quais elementos são mais enfatizados para atrair e manter os 

clientes no seu ponto de vendas? 

E 1a 
A atração é a vitrine. É a nossa maior preocupação. O atendimento personalizado 

também é primordial. 

E 1b 
A atração se dá pela vitrine. O atendimento e todo o ambiente da loja mantém o 

cliente na loja. 

Observação E 1 
As vitrines não lindas, modernas, com logomarca estourada e as peças bem 

colocadas e visíveis. 

E 2a 

atraímos as clientes com nosso marketing de relacionamento, mas as vitrines sem 

dúvida dão uma grande força sim. A outra parte que é feita quando a cliente já está 

na loja é tratá-la como se fossemos uma anfitriã recebendo convidados, mesmo 

porque as convidamos e precisamos atendê-las da melhor forma possível.  

E 2b 

Para atrair as clientes temos a vitrine e principalmente nosso trabalho de 

relacionamento das vendedoras com as clientes. Para manter as clientes na loja toda 

nossa estrutura de atendimento com água, café, sucos e docinhos, além de sofás 

muito gostosos, revistas da moda, novidades e provadores deslumbrantes. 

Observação E 2 
Logomarca em destaque e poucas peças na vitrine. Loja confortável, mas pouco 

ampla. 

E 3a 

Para atrair sem dúvida é a fachada, comunicação visual e principalmente as 

vitrines. Para manter as clientes nas lojas temos o atendimento personalizado e 

espaço para descanso. 

E 3b 
A vitrine é primordial, A roupa que está lá na vitrine é que faz a diferença. Para 

manter as clientes, mudamos toda semana as peças de lugar. 

Observação E 3 
Vitrine fechada, pouco atraente, com logomarca bastante destacada.. Loja pequena 

e de difícil movimentação. 

E 4 
Principalmente com nosso marketing de relacionamento e os diferenciais de 

qualidade de nossas peças. 

Observação E 4 
Loja ampla, bem iluminada, com hospitalidade perfeita. A fachada é chique, poucas 

peças na vitrine e logo marca pequena, mas em destaque. 
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Análise – pontos 

em comum 

A atração se dá pela vitrine e para manter o cliente na loja o relacionamento 

do atendimento é que faz a diferença. 

Especificidades 

Atraímos as clientes com nosso marketing de relacionamento e os diferenciais 

de nossos produtos. Para manter as clientes, mudamos toda semana as peças 

de lugar. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Primeiramente, enfatizando a apresentação externa da loja, todas as entrevistadas 

afirmaram que as vitrines são a prioridade e que investem muito neste recurso. A gerente de 

marketing da empresa E 2 mencionou que sua vitrine é estilizada por arquitetos especializados 

e “as peças podem ser substituídas em cada loja, de acordo com as vendas e as peças que mais 

saem”. A entrevistada da empresa E 4 enfatizou a necessidade de uma iluminação adequada 

em toda a fachada e na vitrine, além de ressaltar o glamour da Rua em que a loja está 

instalada. 

Especificamente sobre as vitrines, as entrevistadas responderam que são concebidas 

e montadas por arquitetos ou estilistas especializados no mercado da moda, mas as peças são 

colocadas de acordo com as que costumam mais sair e podem atrair mais clientes por isso. 

Ficou evidente que a matriz das marcas tem a responsabilidade sobre a definição da vitrine 

como um todo, mas as gerentes das lojas têm autonomia, mesmo que limitada, para alterarem 

uma ou outra peça.  

Segundo Oliveira (2006), as vitrines são tematizadas de acordo com uma data 

comemorativa ou uma coleção específica e os produtos expostos são os melhores da marca. A 

entrevistada da marca E 2 demonstrou preocupação na tematização de suas vitrines, 

principalmente com os elementos da coleção. As gerentes da loja da E 2 e da E 3 afirmaram 

que alteram bastante as vitrines, pois observam atentamente os clientes que passam e entram 

na loja justamente por causa de uma peça exposta na vitrine. A entrevistada da empresa E 4 

destacou o foco na sofisticação de sua vitrine, de acordo com a sua marca. 

A seguir os quadros de respostas sobre a apresentação externa das lojas e as vitrines. 

 

Quadro 19: Resumo dos elementos externos da loja 

Empresa 
Pergunta 19 - Quais elementos da apresentação externa da sua loja você 

destaca como prioritários? Por quê? 

E 1a A fachada é a vitrine. 

E 1b É a chave do negócio, a vitrine. 



91 

Observação E 1 --- 

E 2a 
Toda a arquitetura da loja, e as vitrines que são desenhadas por arquitetas 

especialistas.  

E 2b Acho que a vitrine, mas com ar de loja refinada e sofisticada. 

Observação E 2 --- 

E 3a 
Toda a fachada, seus elementos de comunicação visual, mas é a vitrine que faz o 

cliente entrar na loja. 

E 3b A fachada é a vitrine. 

Observação E 3 --- 

E 4 
A sofisticação da fachada, a iluminação e toda a ambientação da vitrine aliada a 

maravilhosa rua em que estamos. 

Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 
A vitrine. 

Especificidades A sofisticação e iluminação da fachada. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 20: Resumo de como as vitrines são concebidas e montadas  

Empresa Pergunta 20 - Como as vitrines são trabalhadas para atrair os clientes? 

E 1a 
... uma estilista que nos ajuda semanalmente a estilizar as vitrines. As gerentes 

podem adequar em função dos estoques e dos clientes de cada loja. 

E 1b 

Vitrine padrão da marca em todas as lojas que troca-se em toda semana. Há 

personalização pela gerente da loja de acordo com sua clientela, ou seja, se entrar 

cliente pela vitrine mantenho, senão troco e personalizo de acordo com meus 

clientes. 

Observação E 1 --- 

E 2a 

são tematizadas com a coleção atual e as peças são as mesmas em todas as lojas, 

mas como se sabe, peculiaridades acontecem e as gerentes podem fazer pequenas 

alterações, justificadas em vendas claro.  

E 2b 
Mexo toda hora. Mudo de acordo com as peças que mais saem, mas sem alterar o 

design e a colocação das peças, estrategicamente elaborados pela arquiteta.  

Observação E 2 --- 

E 3a 
As peças e o design da vitrine são feitos pela matriz, mas cada loja tem autonomia 

de atualizar as peças, mantendo a disposição dos elementos. 
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E 3b 
Observo as pessoas que passam na loja e as que entram e vou adequando de acordo 

com as peças que mais saem. 

Observação E 3 --- 

E 4 
Colocamos na vitrine as peças que costumam mais sair, enfatizando sempre a 

sofisticação de nossa marca.  

Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 

A vitrine são elaboradas por arquitetas especializadas, mas as peças são 

colocadas de acordo com as que costumam mais sair e podem atrair mais 

clientes por isso.. 

Especificidades A vitrine tem a sofisticação enfatizada. São tematizadas com a coleção.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Sobre o ambiente interno das lojas, identificou-se uma grande quantidade de 

informações, principalmente das gerentes das lojas. Todas as entrevistadas das empresas 

destacaram a necessidade de bem receber as clientes, com hospitalidade. Essa afirmação 

corrobora a de Donovam e Rossiter (1982) os quais afirmam que o ambiente físico de vendas 

e toda a hospitalidade da loja fazem o cliente permanecer mais tempo no interior do ponto de 

vendas. A entrevistada da marca E 4 afirmou priorizar a hospitalidade em seu ambiente 

interno da loja, mesmo porque seu ponto de vendas é igual em todo o mundo, com toda a 

arquitetura da loja padronizada. Para a responsável de marketing da loja E 3, seu ponto de 

vendas tem que ser “como receber alguém em casa”. 

O atendimento foi outro elemento que também recebeu grande destaque pelas 

entrevistadas. Todas as marcas mencionaram que passar uma boa impressão por meio de uma 

loja bem arrumada é fundamental, além de não menos importante ser a preparação e a 

apresentação da equipe para atender aos clientes. O item arrumação foi observado pelo 

pesquisador e a loja E 1 apresentou diversos pontos a serem melhorados, com peças 

esparramadas sobre as mesas por muito tempo. Já a loja E 2 foi um exemplo de prontidão da 

equipe em arrumar a loja a cada minuto para receber as clientes. 

Kotler (1973) menciona que o ambiente da loja estimula as percepções dos clientes. 

Com relação a esta afirmação, as entrevistadas afirmaram e percebeu-se que as marcas 

enfatizam uma harmonia na iluminação, no odor, na música e até na temperatura do ar 

condicionado. A gerente da loja E 1 afirmou que “a iluminação é importante porque esconde, 

mas os espelhos são sempre reais”.  
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A respeito dos provadores, todas as marcas disseram apresentar grande preocupação 

com relação a este elemento, mas o observado na marca E 3 foi que seus provadores são 

mínimos, mesmo porque a loja é pequena e deixa o cliente um pouco desconfortável em seu 

interior. O que realmente acontece, dito por todas as entrevistadas, é que no momento que as 

clientes vão aos provadores, as vendedoras buscam uma série de peças que compõem todo o 

look (roupas e acessórios em conjunto) e oferecem outras peças para aumentar a venda. Uma 

peculiaridade mencionada pela gerente da loja da E 2 foi que: 

“[...] as clientes têm 3 horas para provar as peças e na hora de pagar estão 

sempre atrasadas, por isso, oferecemos peças apenas durante a venda, ao 

longo da venda, principalmente nos provadores, o que evita contratempos e 

inconvenientes na hora do pagamento. Ganhamos a confiança delas, ou na 

verdade, não perdemos, pois muitas lojas se queimam empurrando tudo que 

podem e atrapalham as clientes, principalmente na hora que elas já 

decidiram e não querem mais perder tempo para poder ir tomar seu chá da 

tarde ou fazer sua massagem”.  

Os provadores da marca E1 são bonitos e amplos, com uma iluminação que 

realmente esconde possíveis imperfeições de caimento das peças. A loja E 4 tem provadores 

exclusivo em um andar específico para clientes VIPs, com banheiro todo em mármore e 

diversas mordomias como champagne e chocolates à vontade. 

 Todas as lojas oferecem revistas e o book da coleção para as clientes que, de acordo 

com Allérès (2006) e Oliveira (2006), são elementos que valorizam os produtos e a 

comunicação da marca com os clientes. Também são disponibilizados em todas as lojas locais 

para sentar e algumas bebidas como água e café, fato que se confirmou, mas a E 4 oferece um 

pouco mais às clientes VIPs, conforme mencionado no parágrafo anterior. Cabe ressaltar a 

afirmação da gerente da loja da E 1: 

“[...] também oferecemos revistas de pesca, barcos, de fotografia para os 

maridos e acompanhantes que estão esperando as mulheres a comprar. Eles 

ficam em um puff grande e podem se divertir com estas revistas diferentes. E 

para as crianças tem uma caixinha com lápis colorido para fazerem 

desenhinhos para deixar a cliente à vontade e tranqüila para comprar mais 

em um mundo de muita concorrência”.  

Na observação desta loja, o puff grande mencionado pela gerente da E 1 havia sido 

substituído por um banco de madeira um pouco desconfortável, mas estavam a disposição o 

catálogo da coleção e diversas revistas bem interessantes tanto para mulheres como para os 

maridos que acompanham as clientes nas compras. 
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Quanto a exposição dos produtos, todas as entrevistadas mencionaram ter suas peças 

bem expostas, de uma forma estratégica a facilitar a escolha das clientes e a reposição das 

peças. O lay out da loja orienta o fluxo dos clientes e destaca os produtos priorizados para 

vender (LEVY e WEITZ, 2000; PARENTE, 2000). A loja da marca E 3 apresentou peças 

expostas meio escondidas, a loja E 4 muito poucas peças expostas e na loja da marca E 1 

observou-se que as vendedoras arrumavam freqüentemente os cabides das araras 

(equipamentos que ficam suspensos na altura de mais ou menos um metro e oitenta 

centímetros, normalmente de alumínio, e servem para pendurar os cabides onde estão 

colocadas as peças), inclusive a distância entre eles. 

O quadro a seguir resume as declarações e observações do ambiente interno das 

lojas. 

 

Quadro 21: Resumo do ambiente interno da loja 

Empresa 
Pergunta 21 - Quais elementos do ambiente interno da loja você prioriza? Por 

quê? 

E 1a 

A cliente tem que ficar bem a vontade na loja, permanecendo o maior tempo 

possível na loja.  

Temos uma preocupação com iluminação nas peças e não nas pessoas, mas sem ser 

mentiroso... espelho real, não é mentiroso!!!  

As cortinas ou portas são aconchegantes, com circulação de ar e sempre provadores 

bem amplos.  

As lojas são amplas e gostosas, as araras ficam nas alturas dos braços e as madeiras 

das lojas são de reflorestamento e certificadas, com sacolas biodegradáveis. 

E 1b 

A loja tem sempre que estar muito bem apresentável, arrumada, com as meninas do 

atendimento atentas a deixar todas as peças expostas nas araras.  

A iluminação é fundamental, além da um ambiente bonito, agradável, com espaço.  

Fundamental também é mudar de vez em quando, priorizando conforto ao cliente. 

a iluminação, o ar condicionado na temperatura certa, a iluminação e o espelho 

devem ser bem estudados e reais. Sempre tem o catálogo em cima dos balcões. 

Observação E 1 

A loja é ampla, mas as peças estão esparramadas muitas vezes em vários lugares. A 

equipe arruma o tempo todo, mas tem momentos que as araras ficam bem 

desarrumadas também. A equipe está sempre animada e vestem roupa da loja. Tem 

som ambiente, iluminação projetada e provadores amplos e bonitos. O book por 

muitas vezes não estava mais no balcão e o local para sentar não é duro e 

desconfortável. Há revistas para homens e mulheres lerem. As peças estão muito 

bem expostas. As vendedoras arrumavam as araras freqüentemente, inclusive a 

colocação dos cabides e a distância entre eles. 

E 2a 

Bem receber com muita hospitalidade. 

Essa hospitalidade começa com o ambiente todo com uma boa música, meninas 

bem vestidas e sorridentes, a loja em ordem, arrumada, as roupas bem expostas e 
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principalmente, demonstrar que ali a cliente está onde merece estar. É aquele toque 

de emoção que precisamos dar para aumentar a auto estima das clientes e 

aproveitar para vender mais.  

Vejo muito também detalhes como iluminação, exposição de revistas e todo o 

mobiliário que deve ser muito confortável. 

Além disso, os provadores devem estar sempre limpos e são amplo e com espelhos 

reais, sem ilusão as clientes. 

E 2b 

Aqui na loja a cliente tem que se sentir em casa. Elas ficam pelo menos 3 horas e 

pra isso, precisamos ter um ambiente confortável com sofás gostosos, provadores 

amplos e iluminados, uma música agradável, aromas refrescantes e revistas por 

toda parte para as clientes e seus acompanhantes.  

Observação E 2 

A arrumação é feita em cada segundo. A loja está sempre arrumada e as vendedoras 

ajudam muito. Tem aromas refrescantes e bem cheirosos, música ambiente e 

servem bebidas às clientes. Iluminação que esconde um pouco, provadores amplos 

e sorriso no rosto sempre. 

E 3a 

O conforto da cliente. É como receber alguém em casa, ela deve estar arrumada, as 

pessoas prontas para recebê-las e fazer o melhor para agradar. Também focamos 

nos sentidos das pessoas com a música certa, a iluminação correta, os provadores 

amplos e espelhos bem posicionados e principalmente, deixamos as clientes se 

sentirem em casa. 

E 3b 

Ter uma loja confortável. Os provadores, o cheiro, a música certa, a iluminação e o 

fundamental são os vendedores. A turma do atendimento tem que deixar o cliente à 

vontade, sem pressão. 

Observação E 3 
Loja pequena, desconfortável. Os provadores são pequenos, mas bem bonitos e 

arejados. As peças são expostas meio que escondidas. 

E 4 

O nosso ponto de vendas é todo estudado e igual as outras lojas da marca pelo 

mundo. Temos um arquiteto que idealiza as lojas e ela é reproduzida em todo o 

mundo. Por aqui o que mais enfatizamos é a hospitalidade, o bem receber as 

clientes.  

Particularmente prezo por ter a loja sempre bem arrumada, a iluminação e a música 

certa, o ar condicionado na temperatura ideal, os banheiros bem limpos e cheirosos 

além de todas as peças expostas estarem na posição correta onde deveriam estar.  

Observação E 4 
Loja maravilhosa, ampla e limpa. Arrumada e com poucas peças para se ver. 

Provadores exclusivos e um andar superior para clientes VIPs. 

Análise – pontos 

em comum 

O bem receber, a hospitalidade. A equipe de vendas sempre atenta em 

arrumar tudo e estar preparada para atender da melhor forma, deixando a 

cliente a vontade. A iluminação é sempre trabalhada, os espelhos são reais, 

todas usam odorizadores e tem música em todas as lojas. Todas oferecem 

revistas e o book para as clientes, local para sentar e bebidas. A exposição das 

peças é feita em araras e expositores bem posicionados, estrategicamente. 

Especificidades 

A loja é idêntica às outras lojas da marca no mundo todo. Banheiros bem 

limpos e cheirosos. O ar condicionado precisa estar sempre controlado. Sofás a 

disposição. Peças expostas meio escondidas.  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Sobre o atendimento, McGoldrick (1990) destaca que este item tem fundamental 

importância para o desempenho positivo das lojas de vestuário e acessórios. Foi o que todas 

as entrevistadas também mencionaram, enfatizando que o atendimento faz a diferença nas 

vendas e que a equipe de atendimento precisa ser observadora e, acima de tudo, entender a 

cliente. A gerente da loja E 2 afirmou: “prezo muito o relacionamento e sei que muitas podem 

comprar apenas pela amizade e se não compram aqui, não vão comprar em nenhum outro 

lugar”. A gerente da loja E 3 mencionou: “ tenho clientes que compram só pra me agradar”.  

A motivação, a educação e a cultura do luxo da equipe, em conjunto com a busca 

pela fidelização das clientes foram também mencionados pelas entrevistadas e complementam 

os elementos que fazem a diferença para se vender mais nas lojas de vestuário e acessórios 

pesquisadas. Esta afirmação está conectada ao anteriormente mencionado nesta dissertação a 

respeito dos clientes que compram apenas pela amizade com  a equipe de vendas. McGoldrick 

(1990) pesquisou e concluiu que 91% das pessoas que são mal atendidas não voltam a 

comprar naquela loja e que 70% pagariam um preço mais alto se fossem bem atendidos.  

Segue quadro com resumo das análises sobre o atendimento. 

 

Quadro 22: Resumo do atendimento aos clientes 

Empresa 

Pergunta 22 - Afirma-se que quase todos os clientes que são mal atendidos não 

voltam a comprar em uma loja e, em contrapartida aceitariam pagar um valor 

mais elevado se fossem bem atendidos. No caso da sua loja, como que o 

atendimento pode fazer a diferença? Por quê? 

E 1a 

O atendimento faz a total diferença nas vendas. Hoje em dia temos milhões de lojas 

vendendo e coisas muito parecidas, por isso, precisamos priorizar o atendimento 

para fidelizar as clientes que tem que gastar tudo que podem na nossa loja, pois 

aqui as clientes aqui são queridas e é nisso que investimos. 

E 1b 
O atendimento é fundamental e faz a diferença nas vendas. As meninas têm que 

estar maquiadas, com roupa da loja e sempre motivadas. 

Observação E 1 --- 

E 2a 

Deve sempre ser feito com sinceridade e vontade, com carinho e muita tolerância 

aos desejos das clientes. Como a nossa equipe conhece as clientes há vários anos, 

sabem o tipo de roupa da coleção que vai mais agradar a aquela cliente e vão direto 

ao ponto. Acrescento nesta equipe a copeira, a estoquista e os motoristas que são 

treinados e educados na cultura do luxo.  

E 2b 

Nossa equipe conhece as clientes há anos. Sabem que tipo de roupa da coleção cai 

bem e direcionam as clientes para as peças da coleção que são mais a cara da sua 

cliente. Elas adoram, conversam, falam da vida e viram nossas amigas mesmo.  
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Observação E 2 --- 

E 3a 

Concordo plenamente e por isso nos preocupamos muito com a equipe de 

atendimento e observamos cada passo, por que o mais importante para nossa 

empresa são os clientes e um cliente bem atendido volta e fala pra amigas e assim 

por diante. 

E 3b 

Tomamos cuidado pois muitas clientes não gostam de ser atendidas... 

... se a cliente entrou aqui tem que me escutar. Às vezes as clientes nem olham na 

minha cara, mas eu dou esse atendimento personalizado, como amigo do cliente, 

principalmente sondando a cliente e entendendo cada uma delas e utilizando estas 

informações como gancho de vendas.  

Observação E 3 --- 

E 4 
... prezo muito pelo atendimento e passo a toda a equipe que o cliente é nossa 

prioridade e tudo que pudermos fazer por elas temos que fazer.  

Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 

O atendimento faz a diferença nas vendas. A equipe de atendimento é 

observadora e entende a cliente.  

Especificidades 

Existem clientes que só compram para agradar a vendedora ou pela amizade. 

“Se a cliente entrou aqui tem que me escutar”. Se não quiser ser atendida 

deixam a cliente mais a vontade, mas sem deixar de dar a devida atenção. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A respeito da equipe de atendimento, as habilidades identificadas como 

fundamentais valorizadas pelas entrevistadas são a comunicação e o bom relacionamento com 

as clientes. Também foi destacado por todas as entrevistadas que conhecer os produtos e a 

própria marca também é importante. Roux (2005) menciona que lojas sofisticadas devem ter 

vendedoras sofisticadas e McGoldrick (1990) ressalva a comunicação pessoal como uma 

habilidade fundamental da equipe de atendimento. A gerente da loja E 1 afirmou que: 

“[...] as meninas do atendimento precisam estar cientes e antenadas a tudo 

para oferecer as variações às clientes. Conhecer as mercadorias, tecidos, 

saber vender, focar, entender a cliente, etc... É muita coisa!... as vendedoras 

precisam conhecer os produtos pois há peças que caem melhor para um tipo 

de corpo, as gordinhas por exemplo e outras para corpos mais, vamos dizer, 

esbeltos”.  

A responsável pela mesma marca destacou o feeling como atributo fundamental para 

as vendedoras. A gerente da loja E 2 mencionou que sua equipe deve ter “sinceridade, mas 

sem ser hipócrita!!!”. Surgiram nas entrevistas colocações também relevantes como que a 

equipe de vendas deve sempre estar bem informada e precisa conhecer a moda. De uma 
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maneira geral, observou-se vendedoras atenciosas, comunicativas, simpáticas, bem vestidas e 

maquiadas, algumas com a roupa da própria loja, mas sempre bem apresentáveis, dispostas e 

elegantes. Apenas na loja da marca E 1 identificou-se algumas vendedoras com o perfil 

diferente ao da loja.  

A seguir, o quadro com o resumo das respostas e observações. 

 

Quadro 23: Resumo dos atributos e habilidades da equipe de atendimento 

Empresa 
Pergunta 23 - Quais são os principais atributos e habilidades que você valoriza 

em uma equipe de atendimento? Por quê? 

E 1a 
Feeling é primordial... precisamos vender o supérfluo como algo que é a novidade. 

Nunca bombardeamos a cliente, sempre com muita sensibilidade e sinceridade.  

E 1b 

A habilidade básica é entender a cliente. Conversar com a cliente e realizar seus 

desejos de acordo com o que a cliente quer. Importante é bater papo, ficar amiga da 

cliente. Não podemos perder venda e temos que acompanhar as clientes ligando e 

convidando para os lançamentos, ligando e perguntando se ficou bom e já usou a 

peça e fez sucesso, etc. 

Observação E 1 
Vendedoras sem a cara da loja. Algumas muito elegantes e bonitas, mas outras com 

até dificuldade de dicção. Todas maquiadas. 

E 2a 

Comunicação, esta é a palavra. A equipe de vendas precisa estar bem informada em 

primeiro lugar, entender das peças e da moda e depois levar a mágica de um ótimo 

atendimento a cada cliente.  

E 2b Sem dúvida a habilidade de relacionamento. Aquela história de encantar a cliente 

Observação E 2 Comunicativas e atenciosas. 

E 3a 
O principal na verdade são dois: o saber vender a marca, a loja e as peças e o 

relacionamento com as clientes, sempre franco, sincero, de amiga. 

E 3b 
Se favoreceu, falar muito bem e fundamentalmente agir naturalmente sem forçar a 

venda. As vendedoras usam roupas da loja, mas da coleção passada. 

Observação E 3 Sorridentes e comunicativas. 

E 4 
Saber receber, boa comunicação verbal, ter conhecimentos gerais e de moda, além 

de boa aparência e ótimo relacionamento. 

Observação E 4 Simpáticas, bem vestidas e comunicativas. 

Análise – pontos 

em comum 

Comunicação e bom relacionamento com as clientes. Conhecer os produtos e a 

marca. 

Especificidades Equipe bem informada. Conhecer moda. Sinceridade, mas sem ser hipócrata. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Sobre os treinamentos ministrados à equipe de atendimento, todas as empresas 

afirmaram que fazem treinamentos da nova coleção e apresentam o book com as peças e 

tendências de moda. As regras são passadas diretamente da gerente da loja para a equipe. Este 

tema foi colocado pela gerente da loja E 1 que acontece na prática, “o treinamento acontece 

no dia a dia, com a observação das outras meninas”. A responsável de marketing da marca E 2 

falou com entusiasmo que “vender com emoção é fundamental e se pudermos agregar a isso 

paixão e vontade as coisas vão acontecer, as metas vão ser atingidas e todas vão ganhar muito 

dinheiro no final do mês”. Já a entrevistada da E 4 mencionou que trata suas vendedoras como 

consultoras de moda e afirmou que “muitas de nossas clientes pedem para algumas 

vendedoras irem com elas no shopping ajudar a escolher outras peças em outras lojas para 

reforçar o guarda roupa ou para ajudar a escolher a peça ideal para um grande evento que irá 

ter”. Com isso, foi a empresa que maior destaque deu ao item treinamento, inclusive 

mencionando que: “treinamos todas as meninas sobre a marca, cada peça da coleção, o tipo de 

tecido, a origem da peça, as combinações possíveis”. O treinamento de técnicas de vendas foi 

apenas mencionado pela responsável de marketing da marca E 3. 

Outra questão importante que merece destaque foi mencionada pelas gerentes das 

lojas das marcas E 2 e E 3, enfatizando em suas respostas que elas mesmas estão participando 

de treinamentos de gestão e liderança, ministrado por uma consultoria especializada, o que 

demonstra o empenho dos gestores destas empresas em profissionalizar sua equipe.  

A seguir, o resumo das respostas. 

 

Quadro 24: Resumo dos treinamentos oferecidos pelas marcas entrevistadas 

Empresa 
Pergunta 24 - Quais treinamentos são ministrados para a sua equipe? Com 

que objetivos? 

E 1a 

Estamos em melhoria nesta parte. Enviamos para a equipe o book com toda a 

coleção, além de uma reunião no show room para apresentação da coleção e 

motivação. 

E 1b 

É passado para a equipe o book com toda a coleção, além de uma reunião no show 

room para apresentação da coleção com história de cada tecido, o porque desta 

coleção, a tendência da moda, etc. As regras são passadas pela gerente de cada loja. 

Observação E 1 --- 

E 2a 

Temos muitas funcionárias de vários anos de casa, isso fica mais fácil.  

Passamos os conceitos da coleção atual e sempre temos algum outro treinamento 

aqui na sede sobre marketing pessoal, vendas ou relacionamento. 

E 2b 
Treinamentos antes do lançamento de uma nova coleção... treinamento gerencial, 5 

a 6 horas por semana com uma consultoria especializada ...  
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Observação E 2 --- 

E 3a 

... o “domingo feliz” na loja da Mário Ferraz, que é um treinamento de toda a nova 

coleção, ministrado por uma consultora de moda, com treinamento de produtos, 

marketing pessoal, técnicas de vendas, tendências do mercado da moda, 

concorrentes e da coleção, peça por peça. 

E 3b 

Em toda coleção tem treinamento de produtos, perfil de clientes e de moda e 

tendências.Fazemos o “domingo feliz” na loja da Mário Ferraz, que é um 

treinamento de toda a nova coleção, ministrado por uma consultora de moda e 

treinamento. Treinamento gerencial também. 

Observação E 3 --- 

E 4 

Treinamos todas as meninas sobre a marca, cada peça da coleção, o tipo de tecido, 

a origem da peça, as combinações possíveis, trato as vendedoras como consultoras 

de moda 

Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 

Treinamento da nova coleção e apresentação do book com as peças e 

tendências de moda.  

Especificidades 
Treinamento na prática. Treinamento da marca, técnicas de vendas e 

marketing pessoal. Treinamento gerencial. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A respeito das práticas dos vendedores para incrementar as vendas, todas as 

entrevistadas responderam que oferecem o look completo aos clientes, principalmente quando 

as clientes estão nos provadores. As vendedoras das lojas oferecem também uma série de 

combinações de roupas e acessórios para as clientes, com o objetivo de vender a maior 

quantidades de peças para a mesma cliente. Esta estratégia segue a linha de Grant e 

Schlesinger (1995) no que diz respeito ao cross sell, ou seja, vender outros produtos aos 

clientes atuais. A responsável de marketing da empresa E 1 afirmou “usa-se muito a hora de 

provar e não se espera a hora de pagar”.  

Observou-se na loja da empresa E 3 que as vendedoras chegam até a vestir as peças 

para apresentarem às clientes e estimularem as vendas, e na loja E 2 as vendedoras 

apresentam e oferecem os acessórios na hora do fechamento da venda, no caixa.  

A seguir as respostas e observações: 

 

Quadro 25: Resumo das práticas dos vendedores para incrementar as vendas 

Empresa 
Pergunta 25 - Quais práticas seus vendedores utilizam para incrementar as 

vendas aos clientes na loja? Por quê? 
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E 1a 

... sem colocar métodos engessados de atendimento. Procuramos ser naturais e 

vender mais produtos para as mesmas clientes. Utilizamos a técnica de levar as 

peças aos provadores, com conjuntos de peças que acompanham as que o cliente 

gostou.  

E 1b 

Vender mais produtos para as mesmas clientes. Descer mais peças em diversas 

cores e modelos parecidos. Oferecer acessórios como sapatos, principalmente na 

hora do provador, na forma de combinações. 

Observação E 1 

As vendedoras pedem diversas peças que acompanham as roupas solicitas pelos 

clientes nos provadores e vão oferecendo diversas combinações para estas peças 

escolhidas. 

E 2a Encantar as clientes para que levem o máximo que realmente podem. 

E 2b Vender o máximo para a mesma cliente 

Observação E 2 As vendedoras oferecem acessórios na hora do fechamento da venda. 

E 3a 

... principalmente oferecer o conjunto completo a elas. Oferecemos a combinação 

perfeita para aquela cliente, ou seja, objetivamos sempre vender o máximo de peças 

a cada cliente que entra. 

E 3b 
Vender mais produtos para as mesmas clientes. Faço sempre o “look” completo. O 

cliente entra e pede uma calça, eu levo no provador o look completo. 

Observação E 3 
As vendedoras oferecem o look completo, até demais. Incluem todos os acessórios 

e levam aos provadores. Até vestem para mostrar para as clientes. 

E 4 

Relacionamento para que levem o máximo possível de peças e acessórios. Nossa 

vendedoras têm que ser amigas das clientes, por isso que a cultura delas é 

fundamental. 

Observação E 4 
Passam um ar de amizade mesmo. As vendedoras têm ótima fluência e falam muito 

bem, ganham as clientes e tornam-se amigas delas. 

Análise – pontos 

em comum 

Oferecer o look completo, principalmente quando a cliente vai ao provador. 

As vendedoras oferecem uma série de combinações para as clientes, com o 

objetivo de vender a maior quantidades de peças para a mesma cliente. 

Especificidades As vendedoras oferecem acessórios no fechamento da venda. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Sobre a motivação e as metas da equipe de vendas, todas as entrevistadas 

mencionaram que estipulam as metas de acordo com as vendas passadas e as expectativas 

sobre as vendas futuras. As metas são mensais e atingíveis, ou seja, podem ser superadas. 

Essa afirmação corrobora a opinião de Schmid (2003) ao afirmar que os objetivos e as metas 

dos vendedores das lojas de moda precisam ser atingíveis para poder motivar a equipe.  
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As metas são estipuladas pela sede das empresas, acertadas com as gerentes das lojas, 

que as distribuem pela sua equipe de vendas. A responsável de marketing da empresa E 1 

realçou que: “A motivação começa das próprias pessoas, aliás, a equipe tem pessoas com 

muitos anos de casa como gerentes de 17 e 11 anos de empresa”. A gerente da marca E 2 

destacou o dinheiro como sendo o grande motivador da equipe, afirmando que: “a equipe 

cumpre, se desdobra e se dedica para cumprir e superar sempre as metas, como falei, é “dim 

dim” no bolso”. 

Foram identificadas também formas de premiação correspondendo a um dia de folga 

no mês, ou conforme a afirmação da gerente da loja E 1: 

“A premiação é oferecida por mim, com meu dinheiro e não pela empresa, 

por que eu acho que é fundamental. Ofereço não só pelo total faturado com 

as vendas, mas por número de peças vendidas por atendimento ou a 

vendedora que vendeu mais peças no total e este prêmio pode ser até uma 

folga. A empresa só premia no fim do ano”. 

A gerente da loja da empresa E 3 premia sua equipe em dinheiro, oferecendo 

R$500,00 em bônus se a equipe toda atinge as metas do mês. A entrevistada da marca E 4 

mencionou que oferece premiações por resgate de clientes que não compram a muito tempo, 

ou seja, estipula metas para a equipe trazer clientes antigas, que deixaram de comprar, a 

voltarem a comprar na loja. 

Segue o resumo das repostas: 

 

Quadro 26: Resumo da motivação e metas da equipe 

Empresa 

Pergunta 26 - A motivação da equipe é fundamental no varejo de moda e 

metas atingíveis e premiações aos funcionários são práticas corriqueiras das 

empresas. Como são estipuladas as metas para a equipe e quais as premiações 

ao pessoal que sua loja oferece? 

E 1a 

Em relação às cotas, quanto mais se vende mais se ganha, ou seja, se a vendedora 

atinge a cota ganha um percentual maior sobre as vendas da semana e se superar a 

super cota este percentual aumenta ainda mais. As metas das gerentes das lojas são 

de toda equipe de sua loja e também é semanal e mensal. A base das metas é 

relativa ao ano anterior e ao mês anterior também. Faz parâmetros de performance 

e expectativas e fecham-se as metas que são totalmente alcançáveis. 

E 1b 

As metas são estipuladas pela supervisora, de acordo com as vendas do período do 

ano passado. Estipula-se um acréscimo e as metas são divididas entre as meninas 

doa atendimento. Cada loja tem metas distintas e são semanais. Existe a cota e a 

super cota com prêmios maravilhosos e as comissões aumentam conforme são 

atingidas.  
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Observação E 1 --- 

E 2a 

As metas são estipuladas mensalmente pela sede, de acordo como nossa 

expectativa de vendas. Utilizamos o histórico do ano anterior e do mês anterior 

para fazer metas que possam ser alcançadas pela equipe. 

E 2b 

Grana, grana no bolso é o que motiva a equipe e disso não podemos reclamar. As 

comissões são altas, chegam a 5% das vendas e as metas são sempre alcançáveis. 

Em função das vendas do ano passado e nas últimas vendas do mês, se caíram, as 

metas caem, se aumentou também crescem.  

Observação E 2 --- 

E 3a 

Nossa equipe recebe um valor fixo e um variável de acordo com as metas atingidas. 

As vendedoras tem bônus de um valor fixo por mês se superar as metas, além de 

premiações que variam de loja pra loja. 

E 3b 

Premiações semanais de peças por atendimento e vendas por atendimento por 

equipe, além das premiações individuais mensais que pode ser de 10%, 20% ou 

30% a mais do salário se atinge as metas e R$500,00 de bônus se a equipe atinge a 

meta mensal. 

Observação E 3 --- 

E 4 

A equipe recebe um salário fixo mais variável sobre as vendas. As metas são 

mensais e estipulamos valor a ser atingido, número de clientes que compraram e 

resgate de clientes antigas há um bônus. 

Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 

As metas da equipe de vendas são mensais, estipuladas pela gerência de 

acordo com as vendas passadas e as expectativas de vendas futuras. 

Normalmente são metas atingíveis. O salário é fixo mais o variável de acordo 

com o atingimento das metas.  

Especificidades 

A equipe ganha prêmios por resgate de clientes que deixaram de comprar e 

bônus se atinge as metas. A vendedora que vender maior número de peças em 

um período ganha até uma folga. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A respeito do cadastro dos clientes, todas as lojas possuem um sistema 

computadorizado com as informações básicas das clientes. Apenas a empresa E 4 possui um 

cadastro centralizado com todas as informações. Detalhes como, data de aniversário, se possui 

filhos, se é casada, se tem animal de estimação, quais peças compradas e as que não estavam 

disponíveis, entre outras, são anotadas em cadernos individuais de cada vendedora e este 

controle é personalizado por cada membro da equipe nas empresas E 1, E 2 e E 3. Essa prática 

foi observada e constatou-se exatamente o relatado. 
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As entrevistadas mencionaram que as informações anotadas por cada vendedora 

sobre as clientes servem para a equipe poder fidelizá-las, pois a vendedora passa a ligar 

periodicamente e a convida para lançamentos e promoções, além de enviar presentes. Nueno e 

Quelch (1998) afirmam que o cadastro de vendas é fundamental para o relacionamento com 

os clientes, principalmente para aumentar as vendas. A gerente da loja da empresa E 1 disse 

que sua equipe cadastra em seus cadernos até as possíveis clientes que ainda não compraram, 

pois poderão se tornarem futuras clientes. A mesma entrevistada mencionou que suas 

vendedoras têm que ligar ao menos para quatro clientes de seus cadastros por dia para falar da 

loja, da coleção, ou algum assunto de relacionamento. 

Na loja E 4 o pesquisador observou que as vendedoras são tão próximas das clientes 

que uma dela chegou a perguntar sobre como tinha sido a operação de ouvido de seu 

cachorro. Uma vendedora perguntou como tinha sido a viagem à Índia e outra recebeu um 

agradecimento da cliente por ter recebido bombons em seu aniversário. Pareciam amigas 

próximas.  

Seguem as respostas e observações. 

 

Quadro 27: Resumo do cadastro de clientes 

Empresa 

Pergunta 27 - Vocês possuem cadastro de clientes? Que práticas de 

relacionamento são realizadas utilizando este banco de dados? Existem 

cadastros paralelos? Como tudo isso é controlado e atualizado? 

E 1a 
O cadastro é central e está disponível em cada loja, mas as vendedoras têm seu 

caderninho com suas anotações de informações dos clientes. 

E 1b 

Cada vendedora tem que ligar ao menos para 4 clientes por dia de seus cadastros. 

Os cadastros são individuais e ficam com cada menina, mas o sistema tem os dados 

completos dos clientes que compraram e é administrado pela matriz e atualizado 

nas lojas. As meninas têm as informações em caderninhos próprios com poucas 

informações das clientes, inclusive das que não compraram. 

Observação E 1 

A caixa ou a gerente da loja registra as vendas e solicita às clientes não cadastradas 

que preencham o cadastro. As vendedoras anotam em cadernos informações das 

clientes. 

E 2a 

Nas nossas lojas temos um sistema de cadastro de clientes, que sempre que uma 

compra é realizada, este é atualizado. As gerentes das lojas deveriam cadastrar 

todas as clientes, mesmo as que não compram, mas isso fica a cargo de cada 

vendedora, mesmo porque muitas informações são mais pessoais e elas anotam 

para poder fidelizar as clientes. 

E 2b 
Nosso cadastro é centralizado na loja e na sede. Independente deste, as vendedoras 

têm suas anotações em caderninhos e elas fazem o controle.  

Observação E 2 A caixa pergunta para a vendedora se a cliente já tem cadastro e a própria 
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vendedora pede à cliente para preencher o cadastro. Mas as vendedoras ligam e 

também anotam em cadernos separados informações das clientes. 

E 3a 
O cadastro é centralizado em cada loja e tudo está na central. Cadastra-se os cliente 

que entram e os que compram. 

E 3b 

Centralizado na loja, mas só cadastramos quando compra. Mas tentamos cadastrar 

todas que entram. Além disso, cada vendedora tem sua agenda com mais 

informações e informações mais detalhadas de cada cliente fidelizada. O controle é 

de cada vendedora. 

Observação E 3 
Todas as pessoas que entram na loja são abordadas pelas vendedoras para 

preencher o cadastro da loja.  

E 4 

Nosso cadastro é centralizado, e temos todas as informações possíveis de cada 

cliente. Desde os dados básicos de onde moram até se são casadas, têm cachorros, 

de que raça e muitas coisas mais.  

Observação E 4 

As vendedoras são tão próximas das clientes que uma até perguntou como tinha 

sido a operação de ouvido de seu cachorro. Outra perguntou como tinha sido a 

viagem a Índia e uma recebeu o obrigado da cliente por ter recebido bombons em 

seu aniversário. Parecem amigas mesmo. 

Análise – pontos 

em comum 

O cadastro de clientes é centralizado, mas as vendedoras têm seus cadernos 

com o cadastro mais detalhado das clientes. 

Especificidades 

Cada vendedora tem que ligar ao menos para 4 clientes por dia de seus 

cadastros. A própria vendedora pede à cliente para preencher o cadastro da 

loja. O controle é de cada vendedora. As vendedoras são muito próximas das 

clientes e sabem de muita coisa, são como amigas mesmo. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Sobre os serviços que são oferecidos nos pontos de vendas, Schmid (2003) e 

Oliveira (2006) afirmam que as lojas de moda na busca pela personalização e customização 

de seus produtos, oferecem diversos serviços aos clientes em seus pontos de vendas. Essa 

afirmação vai ao encontro das respostas de todos os entrevistados, pois oferecem ajustes e 

concertos gratuitos, mas com serviços realizados em suas fábricas ou nos seus fornecedores 

exclusivos. Apenas a marca E 4 tem alfaiates no local para ajustar e concertar as peças de 

acordo com o gosto dos clientes. 

Todas as marcas também oferecem os serviços de apanha e entrega de peças aos 

clientes, com motoristas a disposição. No caso da marca E 1, a gerente da loja mencionou que 

“O cliente tem que vir pegar suas peças na loja, mas eu ou a sub-gerente podemos algumas 

vezes ir pegar e levar por nossa conta”.  

Seguem as respostas: 
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Quadro 28: Resumo dos serviços realizados na loja 

Empresa 

Pergunta 28 - É comum as lojas de moda de luxo oferecerem serviços de 

ajustes, concertos e até personalização de produtos sob medida aos clientes. 

Que serviços são realizados na sua loja? Por quê? 

E 1a 
Oferecemos tudo gratuitamente e são realizados na fábrica, mas não mudamos a 

modelagem. 

E 1b 

Oferecemos tudo gratuitamente e são realizados na fábrica. Serviços personalizados 

de alfaiataria, bijuterias, vão para nossos parceiros. 3 dias úteis concertos normais e 

7 dias úteis os mais difíceis.  

Observação E 1 
Poucas peças são vendidas com ajustes ou concertos a serem feitos. A equipe 

mostra muita boa vontade ao fazer as marcações. 

E 2a 
Na loja propriamente dita realizamos o serviço de atendimento em geral, os ajustes 

e concertos são realizados na fábrica. 

E 2b 

aqui fazemos de tudo gratuitamente, na verdade já deve estar no preço, mas os 

serviços são fundamentais, sejam eles concertos e ajustes como o leva e traz que 

aumentaram nossas vendas. 

Observação E 2 
Muitas peças são vendidas e feitas sob medida. A marcação é feita e entregue em 

alguns dias, ou na loja ou diretamente na casa da cliente. 

E 3a 
Fazemos tudo para agradar as clientes e os serviços de ajustes, leva e traz, trocas, 

etc são gratuitos e feitos em nossa fábrica. 

E 3b 
Tudo é gratuito e são realizados na fábrica. Serviços personalizados de alfaiataria, 

bijuterias, vão para nossos parceiros. 

Observação E 3 Poucas peças necessitam de ajustes ou concertos, mas são oferecidos sempre. 

E 4 
Todos os possíveis e imaginários. Tudo é feito ali, por profissionais treinados da 

marca. 

Observação E 4 
Existe uma alfaiate na loja que ajusta na hora as peças e faz ali mesmo todos os 

concertos.  

Análise – pontos 

em comum 

Ajustes e concertos são oferecidos às clientes gratuitamente. São realizados na 

fábrica da marca, na própria loja ou nos parceiros em caso de acessórios. 

Especificidades Poucas peças necessitam de ajustes ou concertos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Segundo Roux (2005) o mercado de luxo oferece formas e facilidades de 

pagamento aos clientes com o cuidado de não popularizar os seus produtos. Segundo as 

entrevistadas, de 70% a 80% das vendas são feitas com pagamentos parcelados e com cartão 

de crédito. Todas as empresas oferecem facilidades de pagamento seja com cheque pré-datado 

ou cartão de crédito, parcelando de 4 a 10 vezes sem juros, dependendo do valor da venda ou 

do acordo realizado com as empresas de cartão de crédito. A responsável de marketing da 

empresa E 2 destacou que empresas de cartão de crédito oferecem parcerias e parcelamentos 
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em até seis vezes sem juros para quaisquer valores de vendas. A entrevistada da E 4 também 

mencionou o fato de sua marca fazer parcerias com empresas de cartão de crédito. A gerente 

da loja da empresa E 1 afirmou: “... eu ofereço o parcelamento de propósito, para ficar light 

no orçamento da cliente e sobrar mais para ela voltar mais vezes comprar comigo. É 

interessante pra mim parcelar, pois elas voltam mais de 2 ou 3 vezes durante o mesmo mês 

comprar comigo”. A gerente da loja E 2 salientou que: “Elas adoram parcelar e nós também, 

podem comprar mais e os maridos não reclamam tanto”. Na empresa E 4 foi dito pela 

entrevistada uma peculiaridade na qual “Tem gente que vem aqui com bastante dinheiro e 

gasta tudo, muito mesmo”.  

A seguir as respostas e observações realizadas: 

 

Quadro 29: Resumo das formas de pagamento 

Empresa 
Pergunta 29 - No caso da sua loja, quais as formas de pagamento oferecidas 

aos clientes e quais as mais utilizadas? 

E 1a 

É muito interessante nossa forma de pagamento, pois pode parcelar em 2x, 3x, 4x, 

5x, 6x no cartão dependendo do valor total da compra, mas atualmente temos uma 

promoção de um cartão de crédito que parcela em até 6x no VISA e 7x sem juros 

no American Express. Mas somos flexíveis para agradar!  

... mais de 70% das vendas é no cartão e parceladas. Os descontos podem 

acontecer, damos 5% no cheque ou no dinheiro. 

E 1b 

2x, 3x, 4x, 5x, 6x no cartão dependendo do valor total da compra, mas atualmente 

temos uma promoção de um cartão de crédito que parcela em até 7x sem juros no 

American Express. Também parcelamos em 8x no cheque para clientes especiais 

que compram altos valores e com frequência. 

...mais de 80% das vendas é no cartão e parceladas, sendo difícil sair uma à vista.  

Observação E 1 

Todas as vendas observadas ocorreram no cartão de crédito. Freqüentemente as 

vendedoras oferecem as possibilidades de parcelamento no ato de fechamento da 

venda. 

E 2a 

Fazemos parcerias com cartões de crédito, que nos oferecem parcelamentos de 5 ou 

até 6 vezes sem juros. A maioria de nossas vendas é por cartão, mais de 80% e o 

resto é em cheque que parcelamos em até 6 vezes também. 

E 2b 

Depende das parcerias com os cartões de crédito que a sede faz. Normalmente 

dividimos em até 5 vezes no cartão, que aliás é a maioria das compras, mas também 

vendemos com cheque em até 6 vezes.  

Observação E 2 
As vendedoras oferecem ainda nos provadores as possibilidades de parcelamento, 

mencionando as parcerias com cartões de crédito. 

E 3a 

Oferecemos todos os cartões de crédito, e parcelamos nas condições que nos forem 

oferecidas. No cheque, parcelamos em até 5 vezes...o que mais se utiliza nas 

compras são os cartões, no parcelamento máximo disponível. 
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E 3b 

Cartão 3x, a maioria aqui é no cartão, mais ou menos 85% é cartão. 

No cheque fazemos acima de R$200,00 em 2x, acima de R$300,00 3x, acima de 

R$400,00 4x, acima de R$500,00  5x. 

Observação E 3 
Algumas vendas no cartão e outras com cheques. Pré datados e parcelados em 3 ou 

4 vezes. 

E 4 

Fazemos diversas parcerias com cartões de crédito, na verdade eles nos procuram e 

oferecem parcelamentos a perder de vista, em, até 10 vezes sem juros se passar de 

um alto valor. Pra nós é melhor, pois a parcela não pesa tanto e as clientes acabam 

comprando mais. A maioria das vendas são no cartão, 80% e parceladas, o resto no 

dinheiro.  

Observação E 4 Todas as vendas foram feitas com cartões de crédito, entre 6 e 10 vezes sem juros. 

Análise – pontos 

em comum 

Existem facilidades de pagamento no cheque ou nos cartões de crédito. As 

marcas fazem parcerias com empresas de cartão de crédito e oferecem 

parcelamentos de 4 até 10 vezes sem juros dependendo do valor da compra. A 

maioria das vendas é no cartão, normalmente 80% e parceladas. 

Especificidades 
O parcelamento é oferecido para a cliente poder levar mais e por mais vezes. 

Tem gente que vem aqui com bastante dinheiro e gasta tudo. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A respeito das embalagens, pacotes e sacolas, estes fazem parte do produto de luxo 

e transmitem o mesmo luxo e requinte que o produto comprado (ALLÉRÈS, 2006; ROUX, 

2006). Todas as entrevistadas afirmaram que existe uma padronização no uso da seda que 

embrulha as peças, nos pacotes e nas sacolas que as clientes levam das lojas. Busca-se a 

perfeição, e a empresa E 1 destaca-se por oferecer sacolas com materiais reciclados e 

recicláveis. A gerente da loja E 1 afirmou: “as embalagens, pacotes, embrulhos e sacolas são 

padronizados e a dobra do papel, o adesivo, o embrulho tem que ser igual em todas as lojas. 

Na observação, comprovou-se a preocupação nos detalhes da confecção dos pacotes, que são 

feitos com muito cuidado e esmero.  

Seguem as respostas e observações: 

 

Quadro 30: Resumo das embalagens, pacotes, embrulhos e sacolas 

Empresa 

Pergunta 30 - As embalagens, pacotes, embrulhos e sacolas são muitas vezes 

consideradas como parte do efeito do produto. Na sua loja, como é tratada 

essa prática? Por quê? 

E 1a 

A seda é personalizada, as embalagens, pacotes, embrulhos e 3 tamanhos de sacolas 

e tudo é padronizado com base no logo de uma forma muito delicada, 

extremamente discreta, mas sempre remetendo a sutileza da marca. 

E 1b As embalagens, pacotes, embrulhos e sacolas são padronizados e a dobra do papel, 
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o adesivo, o embrulho tem que ser igual em todas as lojas. 

Observação E 1 
As sacolas são simples, de plástico, mas recicladas e recicláveis. Os pacotes e 

embrulhos são feitos com cuidado. 

E 2a 
Padronizamos tudo e o cuidado com os detalhes é fundamental para um perfeito 

atendimento. 

E 2b 

entregamos a maioria das compras, as sacolas não são grandes diferenciais ... a seda 

que usamos, os detalhes dos embrulhos aí sim, fazemos com muito cuidado e tudo 

tem que ficar perfeito para as clientes. 

Observação E 2 As sacolas, embrulhos e pacotes são feitos com muitos detalhes e padronizados. 

E 3a Padronização, treinamento e sempre com muito cuidado. 

E 3b 
As embalagens, pacotes, embrulhos e sacolas são padronizados, o embrulho tem 

que ser igual em todas as lojas e a seda bem bonita. 

Observação E 3 Muito cuidado é tomado, até clientes que reclamam da demora. 

E 4 
Tudo é padronizado pela matriz e seguimos a risca as recomendações. Temos 

papéis, sedas e embrulhos maravilhosos. 

Observação E 4 
Os papéis de seda são importados e os embrulhos são muito delicados e feitos com 

muito cuidado. 

Análise – pontos 

em comum 

Existe uma padronização no uso da seda, nos embrulhos e nos pacotes, que são 

feitos com muito cuidado. Busca-se a perfeição. 

Especificidades 
Clientes até reclamam da demora pelo cuidado que se tem com os embrulhos. 

As sacolas são simples, de plástico, mas recicladas e recicláveis. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A respeito dos eventos que são realizados nos pontos de vendas, todas as 

entrevistadas afirmaram haver esta prática no lançamento de coleções, sendo oferecido 

champagne para receber as clientes. Essa constatação corrobora com a afirmação de Allérès 

(2006) de que as marcas de luxo realizam eventos de lançamento das coleções em suas lojas. 

Todas as entrevistadas também mencionaram que a equipe de vendas é a encarregada de 

realizar as ligações para as clientes, convidando-as a participarem dos eventos.  

As entrevistadas das empresas E 2 e E 3 realçaram que encaminham mala direta às 

clientes, convidando para os eventos de lançamentos de coleções em suas lojas. A responsável 

de marketing da marca E 2 afirmou: “fazemos até pequenos desfiles para algumas VIPs e 

sempre convidamos a cliente e deixamos que traga uma acompanhante para poder comprar 

conosco também. A entrevistada da marca E 4 destacou os pequenos desfiles que costuma 

realizar em sua loja, apenas para as clientes VIPs, que muitas vezes terminam com leilões 

beneficentes com champagne, vinho e bolos.  
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Seguem as respostas: 

 

Quadro 31: Resumo dos eventos nos pontos de vendas 

Empresa 
Pergunta 31 - Muitas lojas de moda de luxo realizam eventos em seus pontos 

de vendas. Que tipo de eventos são realizados em sua loja? Por quê? 

E 1a 

Lançamento de coleções, dias das mães e dia dos namorados tem sempre um 

evento e um agrado às clientes. O telemarketing da equipe de vendas é muito forte 

nessa época, mas fazemos sem ser muito suntuoso, no estilo “MARCA E1” de não 

fazer a balada, mas sim discrição. 

E 1b 

Lançamento de coleções, dias das mães e dia dos namorados tem sempre um 

evento e um agrado às clientes. O evento mesmo é o de lançamento das coleções, 

quando chamamos as clientes para serem as primeiras a compararem as peças. 

Observação E 1 --- 

E 2a 

São diversos eventos nas nossas lojas. O que mais se destaca são os lançamentos de 

coleção, quando fazemos convites especiais às clientes, fazemos até pequenos 

desfiles para algumas VIPs e sempre convidamos a cliente e deixamos que traga 

uma acompanhante para poder comprar conosco também.  

E 2b Vários eventos, principalmente o de lançamento das coleções 

Observação E 2 --- 

E 3a 
... fazemos de tudo para agradar as clientes. Temos sempre um Champagne para os 

lançamentos de coleções, mas sem festa, e sim vendas! 

E 3b 

Fazemos, ah se fazemos. Fazemos de tudo para agradar as clientes. Mandamos 

mala direta, torpedo, ligamos para convidar as clientes para os lançamentos das 

coleções para tomar um champagne com agente. 

Observação E 3 --- 

E 4 

Fazemos diversos eventos nas nossas lojas. O que mais se destaca são os 

lançamentos de coleção, pequenos desfiles para clientes VIPs e leilões beneficentes 

com champagne, vinho, bolos e tudo um pouco.  

Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 

São realizados eventos de lançamento de coleção nas lojas, com champagne 

para receber as clientes. As vendedoras ligam e chamam as clientes. 

Especificidades 

São feitos pequenos desfiles para clientes VIPs no lançamento das coleções. 

Mandamos mala direta e torpedos para convidar as clientes para o evento de 

lançamento da coleção em nossa loja. Fazemos leilões beneficentes com 

champagne, vinho e bolos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A respeito das possíveis falsificações e banalizações que os produtos e as marcas 

possam sofrer, todas as entrevistadas mencionaram haver copias da moda e das tendências da 

Europa, mas sempre se protegendo com produtos exclusivos e serviços diferenciados. 

A responsável de marketing da empresa E 1 disse que sua marca mantém a 

identidade utilizando apenas alguns elementos das tendências da moda, mas se preocupa com 

falsificações e, por isso, utiliza fornecedores exclusivos de estampas e tecidos. A gerente da 

mesma marca mencionou que realmente os serviços afastam as possíveis falsificações e 

realçou a qualidade dos seus produtos e o atendimento como seus diferenciais. 

A responsável de marketing da empresa E 2 afirmou que a moda é suscetível de ser 

copiada e que sua empresa tem sido rápida em buscar fornecedores exclusivos para poder se 

destacar no mercado. A gerente desta marca mencionou que: 

“Pra ser bem sincera, o que sei é que na verdade nós é que copiamos a moda 

da Prada, Channel, entre outras. A dona da loja viaja ao exterior e traz as 

tendências, ou melhor “copia” as peças da moda por lá e vende aqui por 

menos da metade do preço com a mesma qualidade. Não sei se é isso, mas 

não é falsificação, mas cópia de tendências que acredito todas as lojas 

fazerem”. 

A responsável de marketing da empresa E 3 disse que todas as marcas de vestuário 

da moda estão sujeitas a cópias realçando: “aliás, quem não copia a moda?”. Complementou 

que a moda está aí para ser copiada e divulgada e que estar na moda é copiar as tendências de 

Milão, Paris, Nova York. A gerente da loja desta mesma marca acha que não sofre com 

falsificações no Brasil. 

A entrevistada da marca E 4 realçou a relevância da qualidade dos produtos e 

também dos serviços como responsáveis por minimizarem as possíveis falsificações e 

banalizações da marca. Ela também mencionou: “... o que eu realmente acredito é que as 

clientes gostam é de gastar, vem pra loja e gastam mesmo para se satisfazerem, uma forma de 

distração e um momento de relaxamento”. 

A seguir as respostas:  

 

Quadro 32: Resumo das falsificações e banalizações dos produtos 

Empresa 

Pergunta 32 - Afirma-se que os diferenciais nos serviços afastam as possíveis 

falsificações e conseqüentes banalizações dos produtos pelos clientes que 

buscam a individualidade e exclusividade. Você concorda com esta afirmação? 

Por quê? 
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E 1a 

Todo mundo copia de Milão, etc etc... A moda existe e todo mundo copia, mas a 

nossa marca tem sua identidade. Não banalizamos nossa identidade pela moda, mas 

sim utilizamos alguns elementos da moda com sutileza. Também temos estampas 

exclusivas e não se pode copiar, mantemos esta diferenciação. 

E 1b Concordo, mas a qualidade e o atendimento fazem o nosso diferencial. 

Observação E 1 --- 

E 2a 

A busca pela individualidade e exclusividade acontece sim, mas a moda está aí para 

ser copiada e nós mesmo utilizamos tendências internacionais para produzir nossas 

coleções, portanto, temos que ser rápidas e buscar fornecedores exclusivos para nos 

destacarmos. 

E 2b 

Pra ser bem sincera, o que sei é que na verdade nós é que copiamos a moda da 

Prada, Channel, entre outras. A dona da loja viaja ao exterior e traz as tendências, 

ou melhor “copia” as peças da moda por lá e vende aqui por menos da metade do 

preço com a mesma qualidade. Não sei se é isso, mas não é falsificação, mas cópia 

de tendências que acredito todas as lojas fazerem. 

Observação E 2 --- 

E 3a 

Concordo em partes, porque todos estamos sujeitos a cópias, aliás, quem não copia 

a moda. A moda está aí para ser copiada e divulgada. Estar na moda é copiar as 

tendências de Milão, Paris, Nova York 

E 3b 
O forte são nossos produtos, exclusividade e caimento. Acho que não temos muita 

falsificação aqui não. 

Observação E 3 --- 

E 4a 

Sim, mas não só os serviços, mas os produtos. Nossa qualidade é difícil de ser 

copiada, e os que possam copiar sabem que tem uma qualidade bem inferior. Além 

do mais, o que eu realmente acredito é que as clientes gostam é de gastar, vem pra 

loja e gastam mesmo para se satisfazerem, uma forma de distração e um momento 

de relaxamento. 

Observação E 4 --- 

Análise – pontos 

em comum 

Cópias existem e a moda está aí para ser copiada. A qualidade dos produtos é 

muito boa e difícil de ser copiada. 

Especificidades 

As clientes gostam é de gastar, vem pra loja e gastam mesmo para se 

satisfazerem, uma forma de distração e um momento de relaxamento. 

Concordo. Concordo em partes. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 

Apesar da intenção de se garantir uma confiabilidade e uma validade mínima às 

conclusões desta dissertação, faz-se necessário destacar algumas limitações do estudo 

realizado. 

Uma delas diz respeito à natureza exploratória da investigação que contou com a 

aplicação do método qualitativo de confiabilidade e validade de difícil demonstração. Com 

isso, o pesquisador preocupou-se com a prévia aprovação do roteiro das entrevistas e da 

observação não participante junto a outros pesquisadores mais experientes.  Convém sempre 

alertar das influências exercidas pelo pesquisador sobre as análises e interpretações efetuadas, 

mesmo ao procurar manter relativo distanciamento e isenção (BRADLEY, 1993), valendo-se 

de técnicas como a análise de conteúdo. 

Outra limitação está relacionada a amostra de entrevistados. Este fato é remetido à 

impossibilidade de se entrevistar todos os responsáveis de marketing e gerentes das lojas 

existentes neste segmento de mercado, os quais foram indicados no capítulo de procedimentos 

metodológicos.  

Cabe ressaltar um terceiro fator limitante que foi a observação não participante de um 

único ponto de vendas de cada marca pesquisada, durante apenas um curto período de tempo, 

o que afetou os resultados por não possibilitar o pesquisador a observar situações pontuais 

mencionadas pelos entrevistados. Para ambas as situações descritas, os prazos para a entrega 

desta dissertação e os recursos disponíveis foram decisivos para que acontecessem. 

Deve-se também considerar eventuais distorções ou citações não condizentes com a 

realidade mencionadas pelos entrevistados. De alguma maneira eles podem ter tentado 

proteger-se ou proteger a marca destacando mais os aspectos positivos e menos os assuntos 

que suas empresas carecem de melhorias. De acordo com Godoy (1995a) nas pesquisas 

qualitativas é frequente o pesquisador procurar entender os fenômenos segundo a perspectiva 

dos participantes da situação pesquisada, e, a partir daí, situar sua interpretação dos 

fenômenos estudados. De qualquer forma, todos os cuidados foram tomados para garantir a 

maior fidedignidade possível nas transcrições das entrevistas e nas observações não 

participante. 

Finalmente há que se observar que os resultados e conclusões obtidas não permitem 

generalizações ou extrapolações para outras situações ou segmentos diferenciados, sendo 
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válidos unicamente para as situações analisadas, mas podendo servir como fundamentação 

para novas pesquisas sobre o tema. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Reportando-se aos objetivos pré-determinados e as análises realizadas das entrevistas 

e da observação não participante, a pesquisa propiciou a identificação de diversos aspectos 

que possibilitaram a elaboração das considerações descritas neste item. 

A respeito do primeiro objetivo específico, de se conhecer como os executivos das 

empresas de produtos de luxo de moda no Brasil caracterizam seus clientes e segmentam o 

mercado consumidor, obtiveram-se os seguintes aprendizados destacados a seguir. 

Ficou caracterizado que os clientes que consomem nas lojas pesquisadas são 

majoritariamente mulheres e que compram para si mesmas. São pessoas ricas, possuem alta 

renda e são fiéis às marcas de produtos de vestuário e acessórios de moda que consomem. 

Normalmente conhecem e desenvolvem amizades com a equipe de vendas que as atendem. 

Elas buscam estilo e conforto nas roupas e acessórios que compram para se vestir. Outra 

consideração relevante e observada pelo pesquisador é que existem clientes que 

aparentemente compram por prazer ou por diversão. 

Com relação a segmentação do mercado, ficou evidenciado que esta é concebida de 

uma maneira pelos responsáveis de marketing das empresas e de outra pelos gerentes das 

lojas. 

Os responsáveis de marketing baseiam-se na renda e na fidelidade das clientes às 

marcas e segmentam o mercado em três grupos: os clientes de alta renda que compram muito, 

os clientes esporádicos e os que não podem comprar. Os gerentes das lojas por sua vez 

baseiam-se na oportunidade de compra de seus produtos, mesmo que estes não estejam mais 

na moda, e segmentam os clientes em aqueles da coleção, os da liquidação e os do bazar. 

Cabe destacar que uma gerente de loja mencionou a segmentação de mercado ser intuitiva, o 

que evidencia uma desconexão com a responsável de marketing da respectiva marca. 

Com relação ao segundo objetivo específico, de se entender quais as estratégias de 

marketing aplicadas pelos executivos das empresas de produtos de luxo de moda no Brasil 

para conquista e retenção de clientes, as considerações são as que seguem. 

Em relação aos produtos comercializados, todos os entrevistados seguiram a mesma 

linha de respostas enfatizando que estes têm alta qualidade, cortes perfeitos, tecidos e 

estampas exclusivas e são sofisticados, de acordo com a exigência do público alvo que 

objetivam ter como clientes. Nesse sentido, ficou evidente a preocupação com a casualidade e 

a praticidade das peças para que não amassem e sejam fáceis de lavar, o que proporciona às 
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compradoras a possibilidade de utilizarem as roupas e os acessórios das marcas no dia a dia. 

Para manter a exclusividade, as marcas não produzem grandes quantidades de uma mesma 

peça (ROUX, 2005). Cabe destacar que é consenso entre as marcas lançarem quatro coleções 

de produtos ao ano, seguindo as quatro estações, com uma sutil influência da moda. Todas 

prezam pelo estilo das peças que são atemporais e têm ciclos de vida de produto longos, com 

roupas que foram produzidas há mais de 10 anos e podem ser usadas hoje sem estar fora de 

moda. 

Ao serem questionadas a respeito de suas marcas, um aspecto que surgiu com muita 

intensidade é que a definição e as estratégias das marcas confundem-se com os atributos dos 

produtos de luxo. Destacaram que a clientela é determinante nas estratégias de suas marcas 

(CASTARÈDE, 2005; ROUX, 2005) e que o foco está nas roupas que devem seguir as 

características mencionadas no parágrafo anterior.  

Os acessórios como sapatos, bolsas e bijuterias foram mencionados como uma forma 

de complementar as vendas, sem serem utilizados para atrair mais clientes. Quanto a isso, há 

controvérsias, pois o pesquisador observou que todas as marcas tinham acessórios em 

destaque dentro de suas lojas, e em uma delas a vitrine expunha um sapato em seu espaço 

mais nobre.  

Os aspectos que mais identificam a personalidade das marcas dizem respeito a serem 

modernas, estarem em linha com a moda, roupas para vestir todos os dias com elegância, 

qualidade, praticidade e conforto. As respostas deste assunto estão em sintonia direta com as 

características de suas clientes e a definição de seus produtos. 

A respeito da maneira com que as mercadorias são precificadas, constatou-se que as 

lojas seguem uma política de preços definida pela matriz, que pode ser estabelecida de duas 

maneiras; estabelecendo um mark-up nos custos ou resgatando o histórico das vendas das 

coleções anteriores acrescidos das expectativas das vendas da nova coleção. Aparentemente 

as responsáveis de marketing pareceram mais convincentes em suas respostas, mesmo porque 

são que tomam esta decisão. Por outro lado, os gerentes das lojas demonstraram acreditar que 

a precificação é feita dessa maneira. Cabe destacar que todas as lojas têm duas épocas de 

liquidação ao ano, ação fundamental nos pontos de vendas para trocar as coleções.  

Sobre as formas de comunicação de marketing, constatou-se um alinhamento nas 

ações que são realizadas por todas as marcas, aparentemente usuais nesse mercado. Todas 

possuem o book da coleção, disponível em todas as lojas, além de serem enviados às 

principais clientes. As empresas veiculam anúncios e produções de moda em revistas como 

Vogue e Marie Claire, e utilizam o pessoal de vendas das lojas para contatarem as clientes e 
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convidá-las aos eventos de lançamento de novas coleções ou para as liquidações. Duas das 

entrevistadas mencionaram atender diversas celebridades, mas o endorsement não foi 

confirmado em nenhuma das marcas. 

Especificamente em datas comemorativas poucas ações são feitas nas lojas. O Natal 

e o Dia das Mães são as mais destacadas, mas quando muito as vitrines das lojas são 

adesivadas ou são enviados cartões a algumas clientes VIPs.  

A respeito dos tipos de pontos de vendas que os gestores das marcas utilizam para 

comercializar seus produtos, todas possuem lojas próprias e apenas uma trabalha com 

franquias de sua marca. Pareceu que as responsáveis pelas marcas necessitam ter o controle de 

todas as operações de suas empresas. Três das quatro empresas comercializam seus produtos a 

lojas multimarcas pelo Brasil e apenas uma vende seus produtos exclusivamente em sua 

própria loja.  

As lojas próprias das marcas estão localizadas em regiões onde suas compradoras 

costumam freqüentar, como shoppings e ruas com diversas lojas de marcas consideradas de 

luxo, confirmando que a localização perto da concorrência é natural no mercado de moda de 

luxo. 

A distribuição das mercadorias para as suas lojas próprias é feita de acordo com a 

demanda, o histórico e as expectativas de faturamento de cada ponto de vendas. Normalmente 

cada loja possui poucas peças, com uma ou duas grades de cada. Já as multimarcas compram 

diretamente da fábrica e fazem o pedido de acordo com o seu interesse. Uma entrevistada 

mencionou que sua distribuição é um tanto aleatória, evidenciando que isto exija flexibilidade 

da parte dos gestores de cada ponto de vendas da mesma marca para disponibilizar peças de 

uma loja para outra.  

De maneira a atender o alto nível de exigência da clientela dos produtos de luxo 

(ALLÉRÈS, 2006; CASTARÈDE, 2005; ROUX, 2005), todas as lojas oferecem serviços 

adicionais gratuitos como ajustes, concertos e até disponibilizam um motorista para levar as 

peças até a casa das clientes. Uma das entrevistadas mencionou que o motorista de sua loja 

leva e traz as clientes de suas casas até a loja, ou até mesmo do aeroporto. Uma das lojas tem 

alfaiate de plantão, treinado na Itália, para atender de prontidão aos serviços solicitados. 

Aparentemente, um grande escopo de serviços aos clientes é ofertado pelas lojas pesquisadas, 

mas ficou evidente que são executados com empenho da equipe de vendas pelo papel 

fundamental no relacionamento com as clientes. 
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Pôde-se constatar que os dois objetivos específicos descritos demonstraram que as 

responsáveis de marketing demonstram entender muito mais do negócio em si, com uma 

visão bem mais ampla do que as gerentes de suas lojas.  

Quanto ao terceiro objetivo específico, de se identificar como é configurado o ponto 

de vendas dos produtos de luxo de moda no Brasil, têm-se os seguintes destaques. 

Um ponto de vendas de sucesso é genericamente concebido por todos os 

entrevistados como sendo uma loja bem localizada (ROUX, 2005) e com ótima equipe de 

atendimento. Elementos como o ambiente da loja, a tradição da marca e a qualidade dos 

produtos e serviços também foram destacadas pelos entrevistados. 

A respeito das pesquisas de consumo nos pontos de vendas, constatou-se que apenas 

uma loja as realizam com maior profundidade e detalhes aparentemente por ter um menor 

fluxo de clientes em sua loja. É possível que as gerentes das lojas não sejam estimuladas para 

realizarem essas análises, mas são insumos de melhorias que poderiam estar presentes no 

escopo de tarefas de uma gerente de loja de moda. 

Houve consenso quanto as vitrines serem os elementos mais enfatizados para atrair 

os clientes aos seus pontos de vendas. Aparentemente os responsáveis de marketing criam o 

conceito e as peças que acreditam que mais irão vender, mas os gerentes das lojas é que 

substituem algumas peças, mesmo que com autonomia limitada, pois acompanham de perto as 

peças que são mais vendidas e que mais atraem os clientes. 

Sobre o ambiente interno da loja, percebeu-se que os executivos entrevistados 

buscaram expressar no interior aquilo que faltou no exterior, enfatizando diversos elementos 

para exibir as principais características da marca, da loja e dos produtos. Ficou clara a 

preocupação com a hospitalidade e a atuação da equipe de vendas em receber bem os clientes 

com a loja mantida impecável. Todos os gerentes das lojas mencionaram que estimulam os 

sentidos dos clientes com a iluminação, sonorização e odorização adequadas (SCHMID, 

2003), fato este que pareceu ser atribuição do responsável de marketing e a operacionalização 

dos gerentes das lojas, segundo regras definidas. O pesquisador constatou em sua observação 

que realmente o book da coleção está à disposição em todos os pontos de vendas, além de 

todos oferecerem espaços para as clientes descansarem, mesmo que muitas vezes sejam 

pequenos e não muito confortáveis. Os provadores merecem destaque, pois costumam ser 

amplos em praticamente todas as lojas; em apenas uma destas são mínimos e desconfortáveis, 

pois a loja também é muito pequena. Aparentemente a exposição dos produtos é 

estrategicamente concebida por arquitetos ou decoradores de ambiente para estimular as 
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vendas, pois as peças são usualmente expostas na altura dos olhos, de fácil acesso e nas 

posições de circulação das clientes. 

O atendimento nos pontos de vendas foi destacado por todas as gerentes das lojas 

como fundamental para o desempenho das vendas e a fidelização dos clientes à marca 

(McGOLDRICK, 1990). Pôde-se contatar em praticamente todas as lojas observadas pelo 

pesquisador que a equipe de vendas está muito atenta e empenhada em entender as clientes 

para poder oferecer as peças certas e vender mais.  

Cabe destacar o que todas as entrevistadas mencionaram ser os principais atributos e 

habilidades da equipe de vendas: comunicação, bom relacionamento pessoal, conhecer os 

produtos e a história da sua marca (ALLÉRÈS, 2006). Algumas das entrevistadas também 

mencionaram a necessidade da equipe estar bem informada sobre os acontecimentos 

contemporâneos, conhecer a moda e haver sinceridade nas vendas. Para isso, as vendedoras 

necessitam receber algumas orientações da gerência e treinamentos específicos, mas recebem 

atenção limitada da equipe responsável sobre o tema, que apenas realizam o treinamento da 

nova coleção e, por consequencia, das tendências de moda. Aparentemente as respostas das 

entrevistadas possam ser explicadas pelo motivo das vendedoras das lojas observadas 

trabalharem há mais de dez anos na mesma empresa e terem aprendido na prática a forma de 

suprir estas competências.  

Cabe destacar que uma das marcas estava realizando treinamento de gestão para sua 

equipe gerencial, demonstrando estar atenta ao crescimento do setor de moda no Brasil e 

acreditar que esteja no momento de iniciar uma fase de profissionalização da equipe.  

A respeito da prática mais utilizada pela equipe de vendas para aumentar as vendas é 

o oferecimento sempre a mais de peças por atendimento às clientes. As atendentes utilizam o 

“momento mágico” das clientes nos provadores e apresentam diversas combinações e 

variações de cores da peça escolhida. Além disso, algumas vendedoras enfatizam a venda de 

acessórios no ato de fechamento das vendas. 

As metas da equipe de vendas são estipuladas pela matriz de acordo com as vendas 

passadas e as expectativas futuras. Todas as lojas oferecem remuneração fixa e variável de 

acordo com volume vendido de cada vendedora. Duas entrevistadas disseram oferecer bônus 

ou presentes para a melhor vendedora. Uma entrevistada realçou premiar a equipe pelo 

resgate de clientes antigos. Oferecer emoção e incentivos para a equipe são recursos que  

podem ajudar a motivar as vendedoras, pois estes incentivos aparentemente servem de 

estímulo para que cada uma consiga vender sempre o máximo a cada cliente. Também merece 
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destaque a aparente busca por cada vendedora de uma remuneração que compense o sacrifício 

de muitas vezes perder o final de semana trabalhando em um shopping, sem ver a luz do sol. 

Sobre o cadastro de clientes, todas as marcas mantêm um sistema próprio para 

registro das vendas, cadastro de clientes e envio de malas diretas. O pesquisador observou que 

em todas as lojas as vendedoras mantêm um caderno onde anotam as informações mais 

importantes de cada cliente, inclusive peças solicitadas e outras informações que julgam 

importantes. Elas utilizam essas informações para contatar as clientes principalmente na 

época de liquidação e no lançamento das coleções.  Acredita-se que essa seja uma forma de 

facilitar o relacionamento e fidelizar as clientes, com o objetivo de aumentar o desempenho 

das vendas. Mas o que é feito no caso de uma vendedora deixar de trabalhar naquela loja? 

Uma característica bem marcante da clientela dessas marcas foram as diversas facilidades de 

pagamento oferecidas aos clientes. As entrevistadas afirmaram que 70% a 80% das vendas 

são feitas com pagamentos parcelados no cartão de crédito. É relevante afirmar que o 

parcelamento é originado da parceria das marcas com as empresas de cartão de crédito, e 

quanto maior o valor comprado, maior a quantidade de parcelas. Pode-se concluir que é uma 

vantagem em relação a outros países. 

Segundo Allérès (2006) o produto comprado pelas clientes é complementado pela 

sua embalagem, pacote e sacolas, que transmitem o mesmo requinte que o produto em si. O 

pesquisador contatou em suas observações nessas lojas que todas as marcas priorizam a 

perfeição nestes processos, com atenção aos detalhes de todo o conjunto que envolve o 

produto comprado. 

Nos pontos de vendas, diversos eventos são realizados para atrair as clientes e 

proporcionar um aumento nas vendas. Todas as marcas realizam eventos de lançamento de 

coleção com champagne para as clientes que são convidadas com o envio de mala direta e 

ligação das vendedoras. Uma entrevistada disse realizar pequenos desfiles para clientes VIPs, 

além de leilões com peças exclusivas. Evidentemente que todos estes eventos são realizados 

com o intuito de gerar motivo para as vendedoras ligarem para as clientes e, por 

consequência, convidar os clientes a passarem em seus pontos de vendas para fazê-los 

consumir. 

A respeito das falsificações, todas mencionaram que a moda é normalmente copiada 

e que é o atendimento e a qualidade dos produtos e serviços que diferenciam as empresas das 

possíveis falsificações. Isso faz sentido, mas o assunto foi interpretado pelas entrevistadas de 

maneira difusa, demonstrando algum desconforto, que talvez possa ser entendido como 
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desconhecimento do assunto. Acredita-se que este tema necessite de uma maior profundidade 

de estudo em pesquisas futuras.  

Por fim, conclui-se que o ponto de vendas é o local onde o cliente entra em contato 

físico com a marca, os produtos, os conceitos propostos, a equipe de vendas e o ambiente da 

loja. Com isso, o papel do ponto de vendas faz-se fundamental nas estratégias de marketing 

das empresas de produtos de luxo de moda no Brasil e sua configuração pode interferir 

significativamente no sucesso das empresas. 
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7 RECOMENDAÇÕES 

 

 

Uma recomendação que este pesquisador acredita ser relevante é que poderiam ser 

estudados outros segmentos do mercado do luxo como perfumaria, hotelaria, jóias, bebidas, 

alimentos, artes, entre outros. Neste mesmo sentido, o próprio segmento de moda poderia ser 

estudado em suas particularidades como, por exemplo, a moda infantil e a masculina. 

Uma outra sugestão seria a de se pesquisar cada um dos três objetivos específicos 

individualmente, pois o caráter exploratório desta dissertação não permitiu grandes 

aprofundamentos em assuntos que poderiam ser relevantes. 

Esta pesquisa focou as marcas nacionais e internacionais, mas outros pesquisadores 

poderiam aprofundar os estudos em cada um destes grupos de empresas, utilizando e 

compartilhando significados descobertos. 

Com relação ao mercado do luxo de moda, fatos apresentados nesta dissertação 

retratam que é um mercado que está em crescimento e as empresas têm a possibilidade de se 

profissionalizarem com a intenção de aumentar sua participação no mercado, suas vendas e, 

conseqüentemente, seus lucros. 

Os executivos das empresas deste segmento de mercado poderiam observar e dedicar 

mais tempo em entender seus clientes com pesquisas estruturadas nos pontos de vendas e 

bancos de dados centralizados, para com isso obter informações relevantes que gerem 

possibilidades de ações de marketing direcionadas ao seu público alvo. 

Outro assunto que se identificou recorrente foi a real importância das vendedoras 

para o sucesso de um ponto de vendas. Em conjunto com a localização, a equipe de vendas 

das lojas são recursos fundamentais que merecem receber uma atenção especial e um olhar 

responsável pelos gestores das marcas. Na prática, as vendedoras são responsáveis por muitas 

atividades nos pontos de vendas e, uma boa seleção, complementada por um treinamento 

estruturado podem fazer a diferença para que as metas sejam alcançadas, a empresa 

mantenha-se saudável e todos permaneçam motivados. 

Por fim, seria prudente recomendar um maior diálogo entre os responsáveis de 

marketing e os gerentes das lojas para que alinhem seus discursos, troquem mais informações 

e trabalhem mais unidos com um único objetivo que é o lucro. 
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APÊNDICE A – Conteúdo do e-mail convite aos entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CCSA – Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

 
 

 

Empresa 

(Nome) responsável pelo marketing 

 

Caro Senhor(a), 

 

Sou estudante do Mestrado em Administração de Empresas da Universidade Mackenzie, me chamo 

Ricardo e seu contato foi gentilmente cedido pela Sra. Maria Lúcia Merlo que está em contato com 

meu projeto de pesquisa. 

 

Estou pesquisando as estratégias de marketing das empresas do mercado de luxo de vestuário e 

acessórios no Brasil, mais especificamente, o papel do ponto de vendas nestas estratégias.  

 

Para melhor qualificar o meu projeto, gostaria de solicitar sua autorização para entrevistá-lo, e 

também, um gerente de suas lojas. O trabalho tem um caráter acadêmico, não mencionando valores ou 

questões financeiras de sua empresa.  

 

O roteiro está estruturado em duas fases: 

Fase 1 – Perguntas sobre o marketing estratégico; 

Fase 2 – Perguntas sobre o marketing operacional. 

 

Serão 32 perguntas abertas e discursivas a cada entrevistado, estimando-se um tempo de duração em 

torno de 1 hora. Caso concorde, a entrevista poderá ser gravada para facilitar as posteriores análises. 

Cabe ressaltar que s entrevistas devem acontecer separadamente com cada entrevistado. 

 

Os nomes dos entrevistados em nenhum momento serão divulgados. Caso autorize, o nome da sua 

empresa poderá constar do relatório final da dissertação. 

 

Espero contar com seu apoio e aprovação e antecipo que o trabalho final, após aprovado, será 

encaminhado a cada um dos entrevistados que contribuíram com a geração deste conhecimento. 

 

Meu prazo para esta pesquisa é dia 30 de outubro de 2007, em horário que for mais conveniente para 

você e o gerente de uma de suas lojas. 

 

 

Estou a disposição para mais esclarecimentos pelo telefone xxxx-xxxx ou por este e-mail 

xxxxxxxx@xxxxxxxx.com.br. 

 

Cordialmente, 

 

 

Ricardo Rocha Leal Gomes de Sá 
Mestrando em Administração 

UNIVERSIDADE MACKENZIE 

 

 

 

mailto:xxxxxxxx@xxxxxxxx.com.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – Matriz de Amarração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“MATRIZ DE AMARRAÇÃO” – O Ponto de Vendas nas estratégias de marketing das empresas de vestuário e acessórios de luxo no 
Brasil. 

 

Objetivos específicos  
Referencial Teórico  Perguntas do 

questionário/roteiro 

entrevistas 

1. Conhecer como os 

executivos das 

empresas de produtos 

de luxo de moda no 

Brasil caracterizam e 

segmentam seus 

clientes 

1. O cliente de produtos de luxo 

 Estudar e conhecer o cliente é uma função importante do negócio e auxilia 

as empresas a elaborar suas estratégias de marketing (MOWEN e MINOR, 

2003). 

 Os clientes diferem entre si em muitos aspectos, podendo-se afirmar que os 

mercados não são homogêneos. 

 Especificamente no mercado do luxo, o cliente sempre foi uma fração da elite 

da sociedade (Roux, 2005). 

 Para Pianaro (2207) os clientes das empresas de produtos de luxo de 

vestuário e acessórios possuem alta renda e são bastante exigentes.  

 De acordo com Lombard (1989) os produtos de luxo são consumidos por 

clientes especiais, elitizados, com capacidade de apreciação e de alto poder 

aquisitivo. 

 Para Dubois e Paternault (1997) produtos de luxo são adquiridos por clientes 

de poder aquisitivo elevado e “esnobes”. 

 Cada marca possui seus clientes-alvo – público masculino, feminino, mulher 

sexy, mulher comportada, jovens, pessoas mais velhas (PIANAROO, 2007).  

 Allérès (2006) observou três mudanças nos estilos de vida dos clientes do 

1. Afirma-se que os 

consumidores do luxo são de 

alta renda e da elite da 

sociedade. Atualmente com a 

mudança nos estilos de vida das 

pessoas, a democratização do 

luxo e o masstige, novos 

clientes estão tendo acesso a 

este mercado. Neste contexto, 

quem são os clientes da sua 

empresa? Quais seriam as suas 

características mais marcantes? 

 

 

 

 

 

 



 

luxo: um menosprezo a certos modos de consumo; existência de mimetismo e 

desejo de imitação dos estilos de vida das classes mais favorecidas; a “fuga 

para adiante” das necessidades e aquisições das classes mais abastadas a 

procura de status, de símbolos de reconhecimento, de distinção e de diferença 

do todo populacional. 

 De acordo com D’Ângelo (2003) é necessário um capital cultural superior 

para se consumir o luxo, o qual pode vir de quatro fontes: as viagens 

internacionais; o trabalho; as lojas e seus profissionais; e a mídia. 

 Allérès (2006), Castarède (2005), Schweriner (2005) e D´Angelo (2006) 

mencionam que não são maioria os clientes que consomem o luxo pela 

essência, funcionalidade e a qualidade intrínseca dos produtos.  

 Dubois e Paternault (1995) afirmam que os produtos das marcas de luxo são 

comprados mais pelo que eles significam e menos pelo que eles são.  

 Para Dubois e Duquesne (1993) os produtos de luxo são consumidos pelo 

que eles simbolizam. 

 Segundo Pianaro (2007) os clientes não compram apenas um produto físico, 

mas componentes simbólicos (CASTARÈDE, 2005; ALLÉRÈS, 2006) e 

hedônicos (D’ÂNGELO, 2003) para satisfazer as necessidades de auto-estima, 

auto confiança, poder, elegância, sofisticação, status e pertencer a um grupo. 

 Allérès (2006), Castarède (2005) e D´Angelo (2006) convergem para os três 

principais motivos de compra dos produtos de luxo que são: o prazer 

hedonista, o desejo de pertencer a um grupo e o status social.  

 Os clientes de produtos de vestuário e acessórios de luxo no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

acompanham as tendências da moda e valorizam a sensualidade das peças 

(PIANARO, 2007).  

 Nos últimos anos ocorreu a democratização do mercado de produtos de luxo  

(LIPOVETSKY, 2005). 

 O Masstige ocorre devido a diluição gradativa dos limites entre a sofisticação 

extrema e o consumo de massa (NYECK, 2007). 

 O Masstige é definido como o paradoxo da ética e estética do luxo em 

relação com o mundo econômico por combinar marcas de alto prestígio com o 

consumo de massa, ainda que não totalmente popular. (FAAP, 2007). 

 Segundo Simon Nyeck o cenário sócio-econômico, a globalização, o 

enriquecimento de algumas camadas da sociedade, a priorização das pessoas 

pelo bem estar e uma sociedade hedonista, focada no prazer imediato, na 

aparência e na capacidade de projetar sucesso são os motivadores do 

aparecimento deste novo conceito e esses novos clientes do luxo. (FAAP, 

2007). 

 Segundo Kotler e Keller (2006) as empresas não podem atender a todos os 

clientes e os agrupam segundo algumas características em comum. 

 Segmenta-se o mercado-alvo para concentrar as estratégias de marketing 

nos clientes que tenham maior identificação com a marca e o produto 

oferecido (KOTLER e KELLER, 2006). 

 

1.1. Segmentação do mercado de consumo de produtos de luxo 

 Diante das diversidades individuais e das constantes mudanças sociais, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

culturais, econômicas e tecnológicas, é fundamental entender as 

características-chave dos segmentos de mercado para poder definir os clientes 

alvo (ENGEL, BLACKWELL E MINIARD, 1995). 

 Segundo Engel, Blackwell e Miniard (1995), segmento de mercado é um 

grupo de consumidores com necessidades e comportamentos semelhantes. 

 Segundo Mário René Schweriner (2005), inexiste um único consumidor de 

bens de luxo, mas alguns grupamentos homogêneos. 

 “O mundo dos consumidores dos produtos e serviços de luxo não constituem 

uma massa uniforme” (BARTH, 1996).  

 O luxo serve a propósitos diferentes de um público relativamente 

heterogêneo (CASTARÈDE, 2005; ROUX, 2005) 

 As três formas de segmentação do mercado alvo são: segmentação intuitiva; 

segmentação baseada em concorrentes; segmentação estruturada e 

organizada (ETZEL, WALKER E STANTON, 2001). 

 A segmentação estruturada consiste em: (a) identificar as necessidades e os 

desejos do mercado; (b) identificar as características entre os segmentos; (c) 

determinar quem apresenta cada desejo (ETZEL, WALKER e STANTON; 

2001). 

 As empresas de vestuário do luxo estão em sintonia com as tendências e 

expectativas do mercado, por meio de pesquisa ou sistemas de inteligência de 

marketing que pretendem segmentar o mercado-alvo (ESPM, 2005). 

 Segundo Solomon (2001) e Etzel, Walker e Stanton (2001) para identificar, 

definir e descrever a segmentação de mercados-alvos, examina-se quatro 

 

 

 

 

 

2. É comum no mercado do 

luxo existirem grupamentos 

homogêneos de clientes. 

Profissionais de marketing 

mencionam que essa 

segmentação pode ser feita 

intuitivamente, de acordo com 

os concorrentes ou por meio de 

pesquisas estruturadas. Com 

isso, qual a maneira que você 

realiza a segmentação dos seus 

clientes? 

 

 

 

 

 

 



 

diferenças entre os compradores: geográficas; demográficas; psicográficas; 

comportamentais. 

 Em uma segmentação, mais do que um aspecto pode ser relevante e as 

empresas podem analisá-los em conjunto para uma melhor definição de seu 

mercado-alvo (ETZEL, WALKER e STANTON, 2001). 

 Dubois e Laurent (1996) segmentam os clientes do luxo em três grupos, de 

acordo com suas formas ou possibilidades de consumo: os clientes leais; os 

clientes ocasionais ou excursionistas; os excluídos. 

 Segundo Roux (2005) os clientes de produtos de luxo podem ser 

segmentados pelo relacionamento com a marca e pela renda: os clientes fiéis 

e muito ricos; os clientes menos fiéis e razoavelmente abastados. 

 Segundo Jean-Marc Loubier, VP de marketing da Louis Vuitton, segmenta 

seus clientes em quatro perfis (GÓES, 1999): clientes tradicionais da marca; 

clientes que consomem pela funcionalidade do produto; clientes caçadoras de 

status; clientes lançadores de moda. 

 Schweriner (2005), baseado nos motivos e finalidades que os clientes de 

produtos de luxo consomem, afirma existirem quatro segmentos de mercado 

consumidor do luxo: “utilitários”; “exibidos”; “desfrutadores”; “auto-indulgentes”. 

 Para Allérès (2006) a renda e o poder de compra são fundamentais no luxo, 

mas não se pode homogeneizar o segmento de clientes do luxo apenas pelo 

fator renda. 

 Barth (1996) afirma que existe uma segmentação no mercado do luxo que 

“não é somente determinada por estratificações de poder econômico de 

 

 

 

 

 

 

3. Entre os diversos 

aspectos para uma 

segmentação estão a renda, 

geografia, perfil ou fidelidade 

dos clientes, usos e hábitos de 

consumo, motivações de 

compra, entre outros. Qual ou 

quais desses aspectos vocês 

avaliam para segmentar seus 

clientes? Quais são esses 

grupos de clientes da sua 

marca? 

 

 

 

 

 



 

compra” (p.10), mas também por elementos culturais.  

 Allérès (2006) propõe a hierarquia do luxo, segmentando o mercado de 

consumo de produtos de luxo em três categorias de classes sociais, as quais 

se distinguem por sua seleção de usos e hábitos de consumo: clientes do luxo 

inacessível; clientes do luxo intermediário; clientes do luxo acessível. 

 Castarède (2005) relaciona os clientes da hierarquia do luxo com as 

categorias de produtos de luxo.  

 Vestuário da alta costura está relacionado com os clientes do luxo 

inacessível, o vestuário do prêt-à-porter e os acessórios mais requintados com 

os clientes do luxo intermediário e outros acessórios que estão relacionados 

com os clientes do luxo acessível (CASTARÈDE, 2005). 

 Segundo Ferreirinha (2007) existe uma interação contínua entre as distintas 

categorias de classes sociais apresentadas por Allérès (2006). 

 Segundo Ferreirinha (2007) aspirações e desejos dos indivíduos podem levá-

los a consumir um bem que, supostamente, não está representado na 

hierarquia do luxo que o mesmo pertence. 

 Segundo Douglas e Isherwood (1996) a diversidade da sociedade propicia 

uma ampla variedade de ofertas e oportunidades no mercado do luxo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quais as estratégias 

de marketing aplicadas 

pelos executivos das 

empresas de produtos 

de luxo de vestuário e 

2. Estratégias de marketing 

 A administração mercadológica dos produtos e serviços de luxo é muito 

particular, pouco se parece e muitas vezes contradiz as regras do marketing 

de consumo de massa (ROUX, 2005). 

 Para Allérès (2006) e Castarède (2005) estratégias de marketing para o 

 

 

 

 

 



 

acessórios no Brasil 

para conquista e 

retenção dos clientes? 

mercado do luxo são aplicadas de forma diferente que o convencional, 

variando de acordo com o tipo de produto oferecido, a marca e o público alvo. 

 Prepondera uma espécie de “marketing de oferta sobre o de demanda” 

(BARTH, 1996, p.68), ancorado na criatividade e na inventividade dos 

criadores. 

2.1. Marketing mix 

 Decisões da organização sobre quatro grupos de variáveis controláveis, 

produto, preço, promoção e distribuição, com o intuito de atingir o mercado-

alvo (McCARTHY, 1960). 

2.1.1. Produto 

 Produto é tudo o que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer uma 

necessidade ou um desejo, e podem ser bens físicos, serviços, pessoas, 

eventos, organizações, informações, experiências, propriedades, lugares e 

bens (KOTLER e KELLER, 2006). 

 Para os entrevistados, os atributos de um produtos de luxo confundem-se 

muito com os atributos de uma marca de luxo (PIANARO, 2007). 

 “Sem produto mítico, de qualidade superior, raro, envolto em uma aura de 

mistério, não há marketing do luxo” (CASTARÈDE, 2005, pg. 98). 

 Segundo Dubois, Laurent e Czellar (2001), os produtos para serem de luxo 

são de excelente qualidade, durabilidade e refinamento, de alto preço, 

exclusivos, possuem status de bom gosto, apelo estético, história e tradição.  

 De acordo com Lombard (1989) os produtos de luxo possuem uma marca 

reconhecida mundialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Afirma-se que os 

produtos de luxo são 

caracterizados por uma marca 

forte, famosa, de notoriedade, 

prestígio e tradição mundial. Em 

conseqüência disso, os produtos 

são tidos como de excelente 

qualidade, distribuição seletiva, 

raros, de alto preço, exclusivos, 



 

 Para Allérès (2006), um produto de luxo possui uma marca de notoriedade 

universal, intimista e de prestígio.  

 Para Allérès (2006) os produtos de luxo são de alta qualidade e perfeição, 

distribuição seletiva, preços mais elevados e uma comunicação dirigida.  

 “Um objeto de luxo encerra todos os qualificativos da perfeição, em todos os 

níveis de sua existência e de seu itinerário, até o consumidor.” (p.109). 

 Para Dubois e Paternault (1997) produtos de luxo são: de qualidade superior; 

caros; raros pela distribuição seletiva; bem elaborados esteticamente; de uma 

marca famosa. 

 Os objetos de luxo de vestuário e acessórios são definidos por Pianaro 

(2007) como: “... produtos que possuem uma marca forte, de exclusividade a 

poucos, produtos de design, qualidade excelente, tradição da marca, 

sofisticação, distribuição seletiva e alta desejabilidade”. (p. 116). 

 D´Angelo (2006) lista cinco atributos para um produto de luxo no Brasil:  

qualidade superior; caro; raro; belo e bem elaborado; ter marca famosa. 

 A definição do produto de luxo está muito ligada a linguagem que o circunda 

(D’ANGELO, 2006), influenciada diretamente pelo país de origem da marca 

(GUILHOTO, 2001) e o mito do criador (CASTARÈDE, 2005). 

 Segundo Pianaro (2007) as empresas de vestuário trabalham com quatro 

coleções anuais, de acordo com as estações do ano.  

 Segundo Roux (2005), produtos de vestuário são tradicionais e apresentam o 

estilo da marca. 

 Os criadores das marcas tradicionais de luxo de vestuário fazem a moda da 

conferem status de bom gosto, 

design e apelo estético. Diante 

destes aspectos, quais as 

principais características dos 

sés produtos de vestuário e 

acessórios comercializados no 

Brasil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Os produtos têm seus 

ciclos de vida, que, aliás, estão 

cada vez menores. Dentre eles 

existem os ciclos de estilo com 

as peças que não saem de 

moda e são tradicionais da 

marca; os ciclos da moda com 



 

próxima coleção (ALLÈRES, 2006; ROUX, 2005). 

 São comercializadas estações opostas do que os países da parte Norte do 

globo, mas as peças são adaptadas ao clima e clientes do Brasil (PIANARO, 

2007). 

 Podem-se relacionar os produtos de luxo de vestuário e acessórios, com os 

ciclos de vida de estilo, moda e modismo do estudo de Wasson (1968). 

 Segundo Levy e Weitz (2001) os varejistas procuram diminuir a concorrência 

com a oferta de produtos exclusivos, que não podem ser facilmente copiados. 

 Para Kotler e Keller (2006) o sortimento de produtos de um varejista precisa 

atender às expectativas de compra do seu mercado-alvo. 

 Pianaro (2007) há crescimento nas vendas de acessórios no Brasil como 

cintos, gravatas, lenços, chaveiros, entre outras peças de preço mais acessível 

e consumo ocasional.   

 De acordo com Dubuis e Laurent (1995) os acessórios são adquiridos, em 

sua maior parte, por clientes que não possuem recursos para adquirir uma 

peça de maior valor, mas que desejam ter acesso ao luxo e a ao mundo 

elitizado 

 Nueno e Quelch ( 1998) há três estratégias de produtos de luxo: acessórios 

com preços mais baixos para atrair mais clientes; (b) ampliação da linha de 

produtos em uma estratégia de extensão de marca ou segunda marca; (c) 

lançamento de produtos para os mais jovens. 

 De acordo com Castarède (2005) e Allèrés (2006) as estratégias comumente 

utilizadas no mercado de vestuário e acessórios de luxo são as extensões de 

as quatro coleções anuais, uma 

para cada estação e ainda os 

ciclos de modismos. Diante 

deste cenário, os seus produtos 

de vestuário e acessórios no 

Brasil podem ser encaixados 

destes ciclos de vida? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

marca, segunda marca e licenciamento de marcas. 

 Paro Roux (2005) as estratégias das empresas de luxo são: diferenciação 

com lançamanto de produtos e dispêndio maciço de dinheiro, especialização 

ou nicho com apoio da imagem da marca e distribuição seletiva. 

 

2.1.1.1. Marca 

 A American Marketing Association (2007) define marca como um nome, 

termo, design, símbolo ou uma combinação de tudo isso, destinado a 

identificar os produtos ou serviços de um vendedor para distinguí-los dos 

outros concorrentes. 

 A identidade da marca é a estratégia da empresa na busca de posicionar a si 

mesma, especificando o seu sentido, vocação e intenção (KAPFERER, 1997).  

 Para Castarède (2005) a marca é primordial em matéria de luxo. A marca de 

luxo deve cobrir todo o escopo da excelência com: simplificação e identidade; 

garantia; imaginário e simbolismo. 

  Para Castarède (2005) a marca é tão importante quanto o produto de luxo, 

mas nada é mais frágil que a marca. A seletividade e a inacessibilidade são os 

vetores da marca de luxo. 

 A empresa sintetiza, transmite e evoca a imagem da marca por meio de 

sinais que podem ser os produtos, serviços, pontos de vendas, embalagens, 

cores e slogans, comportamento dos funcionários e/ou qualquer forma de 

comunicação com os consumidores (KAPFERER, 1997). 

 Para as consultorias GfK Indicator e MCF, o fortalecimento da imagem é 

 

 

 

 

 

 

6. As estratégias das 

marcas de produtos de luxo 

mais comumente utilizadas no 

mercado são: acessórios para 

atrair mais clientes, ampliação 

da linha de produtos, produtos 

com uma segunda marcas e o 

licenciamento da marca. Quais 

dessas estratégias são 

aplicadas pela sua empresa? Há 

alguma outra? Com que 

objetivos? 

 

 

 

 

 



 

apontado como a principal preocupação das empresas que atuam no setor de 

luxo no Brasil para 83% dos executivos entrevistados (MEYER, 2007).  

 Elementos como tradição da marca e antiguidade, assim como origem 

geográfica e ”genealógica“ são essenciais nesse universo (CASTARÈDE, 

2005). 

 Características das marcas de luxo: qualidade dos produtos, preço elevado, 

reputação global, raridade e estilo único, percepção do consumidor do estilo, 

design e distinção, produção limitada, distribuição seletiva, associação ao país 

de origem, a personalidade e os valores do seu criador e atenção aos riscos 

da moda (NUENO EQUELCH, 1998; ROUX, 2005). 

 A marca de luxo possui quatro características: qualidade do produto, preço 

alto, excelência no atendimento, seletividade de canais de distribuição 

(DUBOIS e DUQUESNE, 1993). 

 Castarède (2005) há sete elementos para a personalidade da marca: o 

produto; os clientes; os canais de distribuição; a divulgação, promoção e 

publicidade; o tempo, a história; o país de origem; a genealogia, o aval e o 

talento do criador. 

 Para Pianaro (2007) os atributos das marcas de vestuário e acessórios de 

luxo no Brasil: “[...] qualidade, durabilidade, qualidade da matéria-prima e do 

acabamento, equipe responsável, atemporalidade, solidez, sofisticação, 

tradição, produtos diferenciados, peças exclusivas” (p. 117). 

2.2.2. Preço 

 De acordo com Kotler e Keller (2006) o preço é o único elemento do 

 

 

 

 

 

7. A alta qualidade, 

distribuição seletiva, preço 

premium, talento de seu criador, 

história, divulgação e promoção 

dirigida, lojas sofisticadas,  

atendimento personalizado e 

diversos serviços disponíveis 

aos clientes, são aspectos 

intrínsecos de uma marca de 

luxo. Quais são os aspectos que 

mais identificam a personalidade 

da sua marca? 

 

 

 

8. É comum as marcas de 

luxo terem os seus preços 

determinados diretamente pela 



 

marketing mix que gera receita, informando ao mercado o posicionamento de 

valor pretendido pela empresa para seus produtos e sua marca. 

 Cinco práticas de determinação de preço no varejo: (a) preço de markup 

(BUELL, 1984); (b) preço de valor percebido; (c) preço de retorno-alvo; (d) 

preço de valor; (e) preços de mercado (KOTLER e KELLER, 2006). 

 A política de preços é seguida por orientação da matriz da empresa. 

Comumente utiliza-se o mark-up (PIANARO, 2007). 

 Os preços são mais elevados, pois exigem produtos com materiais mais 

nobres, fabricação em pequena quantidade, acondicionamento refinado, 

distribuição muito seletiva, atendimento personalizado e lojas bem 

estruturadas (ALLÉRÈS, 2006). 

 Para Roux (2005) os preços dos produtos de luxo apóiam-se no preço 

psicológico para o consumidor como raridade, distinção e escassez, sem falar 

dos valores simbólicos, afetivos e emocionais que justifiquem sua 

diferenciação (ALLÉRÈS, 2006; CASTARÈDE, 2005; ROUX, 2005). 

 De acordo com Groth e Mcdaniel (1993) alguns produtos de luxo têm seus 

preços altos para fazer com que sejam mais desejados, ou mais aspirados 

pelos consumidores e conseqüentemente, aumentem seu volume de vendas. 

 

2.2.3. Promoção 

 O composto de promoção ou comunicação de marketing tem o papel de 

informar, persuadir e lembrar o consumidor a adquirir determinado produto. 

(CHURCHILL JR. e PETER, 2000).  

matriz às filiais. Mas existem 

outras práticas utilizadas no 

varejo para determinação dos 

preços como o mark up, o preço 

em função do valor percebido 

pelo cliente, o preço em função 

de um retorno sobre o 

investimento e o preço baseado 

nos concorrentes. No seu caso, 

quais dessas práticas são mais 

utilizadas? Por quê?  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Entre as formas mais 

comuns de divulgação e 

promoção de produto estão a 

propaganda/publicidade, 



 

 Para os varejistas, a comunicação informa os clientes, cria repetições de 

negócios e fidelidade dos clientes (LEVY e WEITZ, 2000). 

 Seis formas de comunicação de marketing que são: propaganda ou 

publicidade; promoção de vendas; eventos; relações públicas; vendas 

pessoais; marketing direto (OGDEN, 2002; KOTLER e KELLER, 2006). 

 Para Castarède (2005) a divulgação se dá essencialmente pela marca. 

 Para Nueno e Quelch (1998), Allérès (2006 e Lambin (2000) a comunicação 

de marketing de uma marca de luxo deve ser realizada com coerência no 

mundo todo 

 O endorsement de celebridades é comumente utilizado pelas empresas do 

luxo, associando a marca com personalidades emblemáticas (CASTARÈDE, 

2005; PIANARO, 2007).. 

 Alléres (2006) destaca a coerência necessária entre notoriedade da marca, a 

imagem do produto, a clientela pretendida e toda a comunicação de marketing. 

 A comunicação deve ser criativa, pois o elemento chave que diferencia o 

luxo é a criatividade (NUENO e QUELCH, 1998). 

 Veículos de mídia de massa não são utilizados, prefere-se revistas 

periódicas que focam em seu público alvo, além de relações públicas com forte 

ação de assessoria de imprensa e eventos, com mídia espontânea (PIANARO, 

2007). 

 Eventos especiais da marca devem ter esforços de relações públicas 

integrados (NUENO e QUELCH, 1998). 

 As Promoções no sentido de liquidação seguem o calendário brasileiro de 

promoção de vendas, eventos, 

relações públicas, vendas 

pessoais e marketing direto. 

Quais são as mais utilizadas 

pela sua marca no Brasil? Tem 

que ser a mesma no mundo 

todo? O endorsement é utilizado 

pela sua empresa? Qual o 

resultado para a promoção? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. O calendário brasileiro é 

repleto de dias comemorativos e 

o da moda possui os meses de 

liquidações. Quais ações de 

divulgação vocês fazem nestes 

períodos? 



 

saldos, mas só algumas peças entram em liquidação (PIANARO, 2007). 

 As liquidações podem diminuir a desejabilidade por uma marca no longo 

prazo, diminui a exclusividade e atratividade pela marca (ROUX, 2005). 

 Segundo Schmid (2003) as empresas de moda divulgam seus produtos com 

temas que seguem o calendário de datas comemorativas do país. 

2.2.4. Distribuição  

 Os canais de distribuição também chamados de canais de marketing ou 

canais comerciais formam o conjunto de caminhos que um produto ou serviço 

segue depois da produção, terminando na compra ou na utilização pelo 

usuário final (COUGHLAN et al. 2001; KOTLER e KELLER, 2006).  

 As principais e tradicionais marcas de luxo são internacionais e 

exportadoras, o que faz sua distribuição ser bem cuidadosa utilizando 

importadores, atacadistas especializados ou até administradores de shoppings 

de luxo (CASTARÈDE, 2005). 

 A distribuição seletiva, internacionalização, pode ser realizada em pontos de 

vendas próprios, observando-se os critérios de localização, qualidade da 

vitrine, formação dos vendedores e outros elementos do varejo, ou em lojas 

especializadas que possuem seções exclusivas para as marcas (ALLÉRÈS, 

2006). 

 Os principais tipos de pontos de vendas de luxo no Brasil são: lojas próprias 

monomarcas ou multimarcas (FERREIRINHA, 2007; D’AGUANO, 2007). 

 Concept stores são tendência no mercado do luxo e oferecem além do 

produto, experiências com a marca e uma ampla variedade de serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Considerando os vários 

tipos de pontos de vendas, entre 

eles, lojas próprias monomarca, 

lojas dentro de lojas, lojas 

multimarcas com seções 

específicas de cada marca e as 

concept stores, quais os tipos de 

pontos de vendas que sua 

marca utiliza no Brasil? Por 

quê? 

 

 

 



 

(D’AGUANO, 2007; GODOI, 2005; RONDINI, 2005). 

 Castarède (2005) afirma que existem quatro tipos de distribuição no varejo 

de produtos de luxo: lojas próprias; distribuição seletiva em lojas 

especializadas; duty free shops e Cias aéreas; quiosques em grandes lojas. 

 No Brasil, há predomínio de lojas multimarcas com produtos de várias 

marcas ou lojas dentro de lojas (OLIVEIRA, 2006) 

 -Segundo consultorias Gfk e MCF, com a consolidação do mercado do luxo 

no Brasil, 84% dos executivos destas empresas pretendem abrir lojas próprias 

monomarca no país. 

 Muitas marcas de luxo no Brasil estão em implantação e desenvolvimento e 

a maioria são representações, franquias ou filiais das matrizes européias ou 

americanas (PIANARO, 2007). Estão em implementação e a autonomia é 

limitada. 

 Segundo Nueno e Quelch (1998) um mix de canais de distribuição é 

complicado de se administrar, por exemplo, os serviços disponibilizados, 

separação de linha de produtos e merchandising diferenciados carecem de 

controle. 

 Segundo Allèrés (2006) a distribuição está estritamente correlacionada com 

o nível de seletividade dos produtos e da marca. 

 Segundo Castarède (2005) a distribuição de produtos de luxo é específica, 

seletiva, não podendo ser genérica. 

 Segundo Nueno e Quelch (1998) quanto maior a democratização do luxo, 

mais expandida será sua distribuição.  

12. Afirma-se que no 

mercado do luxo que existe a 

tendência de abertura de lojas 

próprias das marcas, em 

detrimento da distribuição em 

lojas multimarcas.  No seu caso, 

este movimento vem 

acontecendo? As suas lojas são 

filiais da marca, representações 

ou franquias? 

 

 

 

 

 

13. Quais os critérios para 

distribuir as mercadorias entre 

os pontos de vendas da sua 

marca no Brasil? Como isso é 

feito?  

 

 

 



 

 A dimensão do mix de produtos é caracterizada pela amplitude ou extensão 

(famílias de produtos); pela profundidade (variedade) oferecida pelo ponto de 

venda em cada família de produtos; e pela coerência entre as necessidades 

do consumidor e os produtos selecionados para satisfazê-las (LEVY e WEITZ, 

2000). 

 O mix de produtos pode variar de acordo com cada ponto de vendas, 

depende do tipo de loja, localização e espaço pra exposição e estoque (LEVY 

e WEITZ, 2000; D’ÂNGELO, 2003). 

 As lojas monomarcas normalmente apresentam toda a linha de produtos da 

marca (OLIVEIRA, 2006) 

 As lojas multimarcas da Baccarat trabalham com uma limitada linha de 

produtos, principalmente com as peças básicas das marcas (OLIVEIRA, 2006). 

 Pianaro (2207) as marcas internacionais de vestuário e acessórios de luxo 

no Brasil, importam seus produtos normalmente direto da matriz, sem 

intermediários, por meio de um único distribuidor que atende toda a América 

Latina, mas “as compras são feitas na matriz” diretamente (p.112).  

 Segundo Roux (2005) diversas empresas estão muito próximas de sua rede 

de distribuição no mercado do luxo – casos Louis Vuitton e Chanel. 

 Weitz e Levy (2000) e Bell (1994) afirmam que diversas lojas decidem sua 

localização em função da concorrência. 

 Para Kingdom (1996) mais de 40% dos consumidores consideram a 

conveniência nas compras de vestuário como sendo a proximidade das outras 

lojas onde gostariam de fazer compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. É usual as lojas estarem 

localizadas em centros 

comerciais nas ruas ou em 

shopping centers. No caso da 

sua marca, onde estão 

localizadas as suas lojas? Por 

quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 É preciso adaptar a distribuição às especificidades do local e das 

circunstâncias de cada região onde se pretende vender os produtos 

(CASTARÈDE, 2005). 

 As lojas de luxo podem estar localizadas em Shopping centers, isoladas ou 

em regiões comerciais (LEVY e WEITZ, 2000, FERREIRINHA, 2007). 

 

2.3. Mix de serviços 

 Serviços podem ser definidos como um ato, uma ação ou desempenho 

oferecido por uma parte à outra, podendo estar ligado a um produto físico ou 

não, sem os clientes obterem propriedade sobre eles (LOVELOCK e WRIGHT, 

2006). 

 Nos serviços, os benefícios provêm da natureza da realização (LOVELOCK e 

WRIGHT, 2006). 

 De acordo com Berry (1980) os serviços diferenciam-se dos produtos por 

quatro características: intangibilidade, heterogeneidade ou variabilidade, 

perecibilidade do resultado e, simultaneidade de produção e consumo. 

 O marketing de serviços está focado na qualidade percebida do serviço, a 

qual varia em função dos segmentos de consumidores a serem atingidos e do 

seu nível de suas expectativas (ROUX, 2005). 

 Segundo Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), cinco fatores procuram 

medir a qualidade dos serviços na percepção dos clientes: itens tangíveis; 

confiabilidade; capacidade de resposta; segurança; empatia. 

 Os serviços oferecidos pelos varejistas do mercado do luxo são os mais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Afirma-se que os 

principais serviços oferecidos 

pelas lojas de luxo de moda são: 

parcelamento da compra, 

consertos, ajustes, o 

atendimento especializado e até 

venda na casa dos clientes. No 

seu caso, quais os serviços que 

sua empresa disponibiliza aos 

clientes? Algum ou alguns deles 

você considera ser o diferencial 



 

complexos, completos e “sob medida” possíveis (ROUX, 2005). 

 Os produtos de luxo buscam a diferenciação e os serviços oferecidos pelas 

empresas como atendimento diferenciado e exclusivo, facilidades de 

pagamento, ajustes, garantias e entregas, provadores, agilidade de resposta 

(ROUX, 2005; CASTARÈDE, 2005; ALLÉRÈS, 2006). 

 O parcelamento de compras é uma característica marcante do mercado 

brasileiro do luxo (PIANARO, 2007). 

 Pianaro (2007) as lojas oferecem diversos serviços adicionais gratuitos, 

dentre os principais consertos, ajustes e até show room na casa de grandes 

clientes. 

 Os clientes do luxo são exigentes e o pessoal de contato com os clientes, 

principalmente o pessoal de vendas são essenciais e um diferencial para o 

negócio do luxo (ROUX, 2005; PIANARO, 2007). 

 Para Roux (2005), os pontos de vendas são os grandes responsáveis pelos 

serviços no varejo de produtos de luxo. 

 

 

da sua marca? Por quê? 

 

3. Como é configurado o 

ponto de vendas dos 

produtos de luxo de 

vestuário e acessórios 

no Brasil 

3. O Ponto de Vendas 

 O ponto de vendas ou loja de varejo é qualquer empreendimento comercial 

cujo faturamento provenha da venda de produtos ou serviços aos 

consumidores finais (KOTLER e KELLER, 2006; LEVY e WEITZ, 2000; 

PARENTE, 2000). 

 O ponto de venda de sucesso oferece o produto certo, ao preço certo, no 

 

16. Fala-se que um ponto de 

vendas de sucesso oferece o 

produto certo, ao preço certo, no 

lugar certo, na hora certa, ao 

cliente certo e obtém lucro. Na 



 

lugar certo, na hora certa, ao cliente certo e obtém lucro (LEVY e WEITZ, 

2000). 

 Para Schmid (2003) a adequação do mix de produtos no ponto de vendas é 

fundamental para seu sucesso no varejo 

 Segundo Pianaro (2007) e Meyer (2007) as lojas das marcas de luxo no 

Brasil são basicamente as mesmas em todo o mundo. 

 _Segundo Schmid (2003) o varejo de moda está baseado na imagem da 

marca e na diferenciação da concorrência. 

 Os pontos de vendas fazem parte do elo final dos canais de marketing. É o 

ambiente físico em que o cliente entra em contato com a marca (FRAZIER, 

1999). 

 De acordo com Schmid (2003) a diferenciação no varejo minimiza a confusão 

que os consumidores fazem com tantas lojas semelhantes no mercado. 

 De acordo com Kotler e Keller (2006) o ponto de venda é um diferencial da 

marca, pois seus elementos podem criar valor e identidade à marca. 

 As lojas são mais do que apenas um lugar para comprar produtos, passando 

a oferecer experiências excitantes para atrair os clientes (LEVY e WEITZ, 

2000). 

 Os pontos de vendas de produtos de luxo de vestuário e acessórios utilizam 

o momento da compra para atender os clientes que buscam experiências com 

as marcas e os produtos (CUCCI, 2005; MEYER, 2007). 

 --Segundo as consultorias Gfk e MCF a experiência proporcionada pela 

marca é mais importante que o produto em si (MEYER, 2007).  

sua visão, quais os aspectos 

mais relevantes para um ponto 

de vendas de sucesso?  

 

 

 

17. Atualmente os pontos de vendas 

são mais do que um lugar para 

comprar produtos e passaram a 

oferecer aos clientes 

experiências como moda, arte, 

cultura, alimentação e estilo de 

vida. Além disso, é o local onde 

os clientes entram em contato 

com a marca. Olhando para o 

seu ponto de vendas, quais as 

experiências oferecidas aos 

clientes e o que ele tem de 

diferencial comparado com o de 

outras empresas?  

 

 

 



 

 Usual no mercado de vestuário do luxo, lojas oferecem espaço para café, 

lanches e jantares a seus clientes (SCHMID, 2003). 

 A Club Chocolate, loja multimarcas no Fashion Mall no Rio de Janeiro possui 

restaurante e floricultura dentro de sua loja (SCHMID, 2003). 

 A loja Novamente no Rio de Janeiro oferece a seus clientes um tipo de spa, 

com banheira de hidromassagem em espaço luxuoso para os clientes que 

precisam se preparar para uma festa a noite (SCHMID, 2003). 

 As lojas de luxo são sofisticadas e requintadas e são encarregadas de 

proporcionar a aura de sonho aos produtos (OLIVEIRA, 2006). 

 Segundo Roberto Stern, presidente da H Stern: além do produto é preciso 

prestar atenção no atendimento, na arquitetura das lojas e no treinamento da 

equipe (MATHIAS e FERREIRINHA, 2005). 

 

 Segundo Schmid (2004) os pontos de vendas de vestuário são responsáveis 

por realizar investigações e pesquisas de: contagem do fluxo de tráfego, taxa 

de conversão, taxa de interceptação, tempo de espera, locais de geração de 

tráfego. 

  

 O varejo de vestuário e acessórios é uma atividade basicamente formada 

pela prestação de serviços que contribui para possível conquista e fidelização 

dos clientes, além de ser um diferencial para distanciar as falsificações 

(SCHMID, 2003). 

 --Para Allérès (2006) e Roux (2005) os produtos de luxo correm perigo de 

 

 

 

 

18. É comum as lojas de 

vestuário realizarem pesquisas 

e investigações de: contagem 

do fluxo de tráfego, taxa de 

conversão, taxa de 

interceptação, tempo de 

espera, locais de geração de 

tráfego. Quais investigações 

como estas sua loja realiza? 

Por quê? 

 

19. Afirma-se que os 

diferenciais nos serviços 

afastam as possíveis 

falsificações e conseqüentes 

banalizações dos produtos 

pelos clientes que buscam a 

individualidade e exclusividade. 

Você concorda com esta 



 

banalização e de possíveis falsificações, afastando os clientes que buscam a 

individualização e exclusividade das peças. 

 --Castarède (2005) afirma que a economia da falsificação causa estragos em 

escala industrial no mundo inteiro.  

 

3.1. O Ambiente da loja  

 O ambiente da loja auxilia o cliente a construir a imagem da marca (MOWEN 

e MINOR; 2003). 

 Segundo Kotler (1973) o ambiente da loja estimula respostas emocionais dos 

clientes, afetando seu comportamento de compra. 

 _Berman e Evans (1998) o ambiente da loja transmite a personalidade da 

marca. 

 Segundo Levy e Weitz (2000) a atmosfera da loja é criada utilizando os 

recursos de apresentação externa e interna, layout e a exposição dos 

produtos. 

 _Segundo Mason, Mayer e Wilkinson (1993) o ambiente da loja tem o 

objetivo de alcançar maior produtividade da loja, atraindo e mantendo os 

clientes no PDV. 

 

3.1.1. Apresentação externa da loja 

 _ Berman e Evans (1998) a apresentação externa da loja provoca o primeiro 

impacto no cliente sobre a qualidade e o tipo da loja, podendo atrair os 

clientes. 

afirmação? Por quê?  

 

 

20. O ambiente, ou seja, o 

clima da loja, compreende a 

apresentação externa e o seu 

ambiente interno, como o 

layout e a exposição dos 

produto com o intuito de atrair 

e manter o cliente no PDV. 

Como estes elementos são 

enfatizados no seu ponto de 

vendas? 

 

 

 

 

 

21. Fala-se que a 

apresentação externa da loja 

causa um primeiro impacto nos 

clientes e pode atraí-los a 

entrar na loja.  Diversos 



 

 A apresentação externa da loja projeta uma imagem que poderá ser 

sofisticada, conservadora, de moda jovem, popular, loja alegre, de descontos, 

etc (MASON, MAYER e WILKINSON, 1993). 

 Segundo Lewinson (1997) a apresentação externa da loja é influenciada por 

três fatores: (a) a posição da loja como a compatibilidade com o ponto, a 

visibilidade, o acesso e a comodidade do cliente; (b) a arquitetura da loja 

como o motivo arquitetônico, as fachadas, a facilidade promocional e a 

entrada da loja; e (c) a comunicação da loja com a placa de identificação, o 

totem de sinalização e as vitrines. 

 Tematização das vitrines com exposição dos melhores produtos da marca 

(OLIVEIRA, 2006). 

 As vitrines das lojas de luxo possuem um estilo minimalista (SCHMID, 2003). 

 

3.1.2. Ambiente interno da loja 

 De acordo com Lewinson (1997), diversos elementos são utilizados no 

ambiente interno da loja: (a) os estimulantes dos cinco sentidos: cores, 

iluminação, odores e perfumes, paredes, apelo ao tato e ao paladar e o som; 

(b) comunicação: produtos, toda a comunicação visual e merchandising, 

precificação, funcionários e os equipamentos em exposição; e (c) conforto: 

largura dos corredores, pisos, temperatura, provadores, manutenção e 

limpeza. 

 Para Kotler (1973) o ambiente da loja como: comunicações visuais, 

iluminação, cores, música e aromas estimulam as percepções dos clientes. 

elementos da apresentação 

externa, como a 

compatibilidade com o ponto, a 

visibilidade, o acesso, a 

arquitetura, a placa de 

identificação e as vitrines 

sinalizam uma imagem da 

marca aos clientes. Quais 

elementos da apresentação 

externa da sua loja você 

destaca como prioritários? Por 

quê? 

 

 

 

22. O ambiente interno da 

loja pode fazer com que os 

clientes permaneçam mais 

tempo nela pelo conforto e o 

prazer em escolher os 

produtos com tranqulidade. Os 

principais elementos utilizados 

pelos varejistas são o layout, a 



 

 _Para Donovan e Rossiter (1982) o ambiente físico de vendas como a 

disposição das mercadorias, iluminação, cores, música, aromas, apresentação 

dos funcionários e o fluxo de pessoas podem fazer o cliente permanecer mais 

tempo na loja. 

 A loja da Baccarat investe na decoração, iluminação e disposição dos 

produtos para estimular os sentidos dos clientes na loja (OLIVEIRA, 2006). 

 Schmid (2003) as lojas de luxo de vestuário são exemplos de estilo em 

ambiente arquitetônico, com projetos realizados por arquitetos do ramo. 

 O merchandising é fundamental e é utilizado nas lojas de luxo para 

valorização dos produtos e comunicação da marca (ALLÉRÈS, 2006, p.198). 

  Merchandising com catálogos são oferecidos nas lojas da Baccarat para 

apresentação dos produtos nas lojas (OLIVEIRA, 2006). 

 O layout da loja é responsável por orientar o fluxo de clientes dentro da loja, 

destacar os produtos, contribuir com a maior produtividade e eficiência no uso 

do espaço e proporcionar conforto e prazer ao cliente ao circular e escolher 

seus produtos (LEVY e WEITZ, 2000; PARENTE, 2000). 

 As lojas da Baccart têm layout com design clean (OLIVEIRA,2006). 

 O layout da loja de moda deve considerar uma área para os provadores, 

onde os clientes experimentam as peças (SCHIMD, 2003). 

 De acordo com Levy e Weitz (2000) a exposiição dos produtos é consistente 

a imagem da marca, está de acordo com a natureza dos produtos;  

 Os produtos devem estar relacionados entre si e destacar as mercadorias 

com maior potencial de lucro (LEVY e WEITZ, 2000). 

disposição e exposição dos 

produtos, a decoração, a 

comunicação visual, a 

iluminação, as cores, a música, 

o aroma, o merchandising, os 

provadores e o fluxo de 

pessoas. No ambiente interno 

da sua loja, quais os elementos 

que você prioriza?  Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Segundo Levy e Weitz (2000), a exposição dos produtos nos pontos de 

vendas é feita com a utilização de equipamentos adequados, que dependem 

do produto a ser exposto. 

 A exposição dos produtos nas lojas de vestuário de luxo visam a ampliação 

dos espaços internos das lojas com poucas peças expostas (SCHMID, 2003). 

 

3.2. Atendimento aos clientes 

 Segundo McGoldrick (1990) em compras especializadas, como é o caso das 

lojas de vestuário e acessórios de luxo, o atendimento dos vendedores e todo 

o staff são de fundamental importância. 

 Para McGoldrick (1990) o atendimento faz a diferença na avaliação dos 

clientes - 91% das pessoas não voltam a comprar em estabelecimentos que 

foram mal atendidas e 70% pagariam um preço mais elevado pelo produto 

desde que o serviço fosse bem realizado. 

 De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), o atendimento 

pessoal é fundamental para uma boa qualidade na prestação de serviços e 

conseqüente satisfação dos clientes. 

 

 Segundo Lewison (1997), os atributos e habilidades necessárias para a 

equipe de atendimento são: (a) comunicabilidade; (b) personalidade sincera, 

honesta, confiável, amigável e disposta; (c) boa aparência pessoal de higiene 

e vestuário; (d) atitude positiva; (e) conhecimento do produto, dos clientes alvo 

e da marca que está vendendo; (f) saber ouvir e entender os clientes, 

 

 

 

 

 

 

23. Afirma-se que quase 

todos os clientes que são mal 

atendidos não voltam a 

comprar em uma loja e, em 

contrapartida aceitariam pagar 

um valor mais elevado se 

fossem bem atendidos. No 

caso da sua loja, como que o 

atendimento pode fazer a 

diferença? Por quê? 

 

24. As pessoas do 

atendimento precisam ter 

habilidades como 

comunicabilidade, disposição, 

serem confiáveis, boa 

aparência, conhecimento do 



 

demonstrar interesse, empatia e  perceber os desejos dos clientes 

(LOVELOCK e WRIGHT, 2006); (g) adaptabilidade da linguagem e métodos 

de vendas das marcas; (h) similaridade do estilo do vendedor com a marca. 

 Lojas sofisticadas devem ter vendedores sofisticados (ROUX, 2005). 

 O atendimento é requintado e sofisticado nas lojas de luxo (OLIVIRA, 2006). 

 Lewison (1997), Lovelock e Wright (2006) e McGoldrick (1990) a habilidade 

necessária e fundamental para a aquisição, retenção e fidelização dos clientes 

é a comunicação pessoal de toda equipe de atendimento aos clientes. 

 

 Segundo D`Ângelo (2003) e Schmid (2003) a equipe de funcionários da 

empresa precisa assimilar os valores e a cultura da empresa. 

 Segundo Roux (2005) a Louis Vuitton e da Chanel investem montantes 

significativos para ter domínio do recrutamento, treinamento e remuneração 

do pessoal das lojas, além de acompanhar a instalação de seus pontos de 

vendas. 

 A loja da Baccarat proporciona tratamento VIP aos clientes e treina a equipe 

de vendas sobre a história da marca,os produtos e os clientes (OLIVEIRA, 

2006). 

 O pessoal de atendimento é treinado nas lojas de luxo para conhecer as 

características técnicas dos produtos, seu processo de fabricação, a história 

da marca e principalmente assessorar os clientes (D’ÂNGELO, 2003). 

 Segundo Schmid (2003) a capacitação da equipe do ponto de vendas 

propicia um incremento no desempenho, com maior qualidade, flexibilidade e 

produto e da marca, empatia, 

saber ouvir os clientes, 

linguagem apropriada, 

métodos de vendas e 

similaridade com o estilo da 

marca. Quais são os principais 

atributos e habilidades que 

você valoriza em uma equipe 

de atendimento? Por quê? 

 

25. É comum entre as 

empresas de luxo de moda 

serem realizados diversos 

treinamentos para a equipe de 

atendimento, visando ao 

conhecimento das 

características técnicas dos 

produtos, atendimento ao 

cliente, história da marca, perfil 

dos clientes, apresentação 

pessoal, embalagem de 

produtos, entre outros. Quais 

treinamentos são ministrados 



 

produtividade. 

 A Louis Vuitton, quando lança um novo produto, ensina a equipe como eles 

devem ser apresentados, dobrados e embalados, além do recorte na fita de 

embrulho sem cortar o L do V, por meio de um vídeo institucional (ROUX, 

2005). 

 A marca de luxo Baccarat treina os vendedores das lojas monomarcas e 

também das multimarcas (OLIVEIRA, 2006). 

 

 As estratégias de vender mais para clientes atuais podem ser: (a) cross sell – 

vender outros produtos aos clientes; (b) up sell - vender produtos com valor 

unitário maior (GRANT e SCHLESINGER, 1995). 

 Segundo Roux (2005) os vendedores utilizam acessórios ou produtos das 

grifes nas lojas para estimular suas vendas aos clientes. 

 As atendentes, nas lojas da Baccarat em São Paulo, usam tailleur preto e 

uma jóia da marca e incentivam as vendas (OLIVEIRA, 2006). 

 Segundo Roux (2005) a Louis Vuitton tem normas institucionais sobre as 

diversas maneiras das atendentes combinarem as peças que vestem nas 

lojas. 

 Os vendedores fazem o papel de relacionamento com os clientes e procuram 

vender mais em cada contato com os eles (GRANT e SCHLESINGER, 1995). 

 O atendimento da Baccarat preocupa-se em zelar pelo ambiente físico como 

móveis, equipamentos, vitrines e limpeza. (OLIVEIRA, 2006). 

 

para a sua equipe? Com que 

objetivos?  

 

 

 

 

26. Todo vendedor procura 

maximizar a venda em cada 

atendimento. Ele pode usar ou 

vestir os produtos da marca e 

estimular suas vendas, 

oferecer mais produtos ou 

vender produtos mais caros. 

Quais dessas práticas seus 

vendedores utilizam para 

incrementar as vendas ao 

cliente na loja? Existem 

outras? Quais são e por que 

são adotadas? 

 

27. A motivação da equipe é 

fundamental no varejo de 

moda e metas atingíveis e 



 

 Para motivar os funcionários, existem premiações que são oferecidas à 

equipe, como por exemplo, viagens internacionais ao vendedor do mês 

(ANGELO, 1999). 

 Segundo Ângelo (1997) as metas de vendas são calculadas de acordo com 

histórico do ano anterior e o perfil de vendas de cada loja. 

 Os objetivos e as metas dos vendedores precisam ser atingíveis para motivar 

a equipe (SCHMID, 2003). 

 

3.3. Cadastro de clientes 

 Segundo Nueno e Quech (1998) o cadastro de vendas é fundamental para o 

relacionamento com os clientes, principalmente para aumentar as vendas.  

 O cadastro de clientes pode auxiliar na comunicação integrada da empresa 

com o cliente, armazenar diversas informações para relacionamento com os 

clientes, pode auxiliar na decisão de sortimento de produtos à loja e 

segmentação dos clientes (SCHMID, 2003). 

 Pianaro (2007) todas as marcas possuem um cadastro de clientes próprio e 

são administrados para envio de catálogos e ligações da equipe de vendas. 

 O banco de dados de clientes é acessado pela equipe de vendas que ligam 

para os clientes para avisar de novas coleções, lançamentos e liquidações 

(SCHMID, 2003). As anotações em cadernos estão sendo substituídas por 

sistemas de inteligência. 

 O cadastro de clientes possibilita o re-sell – reativação de clientes que não 

compram a certo tempo (GRANT e SCHLESINGER, 1995). 

premiações aos funcionários 

são práticas corriqueiras das 

empresas. Como são 

estipulados as metas para a 

equipe e quais as premiações 

ao pessoal que sua loja 

oferece?  

 

 

 

28. Considerando que o 

cadastro de clientes é 

fundamental para o 

relacionamento da equipe da 

loja com seus clientes, são 

enviados catálogos aos 

clientes? Os vendedores ligam 

para os clientes avisando dos 

lançamentos, das novas 

coleções e liquidações? Que 

outras práticas de 

relacionamento são adotadas 

em seu ponto de vendas?  



 

 

 

 

3.4. Outros serviços 

3.4.1. Customização, personalização, concertos e ajustes de produtos 

 Para Anderson e Narus (1995) faz-se necessária uma oferta de mercado 

flexível, pois mesmo em um próprio segmento, nem todas as pessoas 

desejam exatamente o mesmo produto, com isso, uma solução básica de 

produtos e serviços é fornecida de forma a atender o que a maioria dos 

clientes do segmento valorizam, acrescidas de opções de produtos e serviços 

que são disponibilizados a alguns poucos membros deste segmento. 

 Os produtos de vestuário de luxo são customizados e personalizados aos 

clientes (OLIVEIRA, 2006, SCHMID, 2003). 

 Lojas masculinas de vestuário de luxo atingem máxima especialização e um 

terno é praticamente feito sob medida aos clientes (SCHMID, 2003). 

 Na Giorgio Armani pode-se encomendar ternos sob medida e todo o 

processo está pronto em menos de um mês (CIAFFONE, 2001). 

 A Ermenegildo Zegna oferece customização e personalização do modelo 

escolhido e o pedido é feito a fábrica na Suíça, onde o tecido é cortado, 

costurado e garantido. O terno chega pronto a loja no Brasil e pequenos 

ajustes são feitos por alfaiates locais (CIAFFONE, 2001). Ainda pode-se 

colocar o próprio nome no interior do terno (FERREIRINHA, 2007). 

 A loja da Louis Vuitton oferece um serviço exclusivo que permite à cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. É comum as lojas de 

moda de luxo oferecerem 

serviços de ajustes, concertos 

e até personalização de 

produtos sob medida aos 

clientes. Que serviços são 

realizados na sua loja? Por 

quê? 

 

 

 

 

 

 

 



 

estampar seu nome na bolsa (VEIGA, 2003; D’ÂNGELO, 2003). 

 Segundo Pianaro (2007) as empresas de moda de luxo oferecem o serviço 

de ajustes e concertos gratuitamente e até casos em que costureiras vão a 

casa dos clientes realizar os serviços. 

 

3.4.2. Facilidades de pagamento  

 Formas e facilidades de pagamento planejadas para facilitar as compras de 

clientes alvo e não popularizar os produtos de luxo (ROUX, 2005). 

 No Brasil o parcelamento das vendas acontece entre 70%e 80% dos casos 

nas lojas de luxo de vestuário e acessórios (PIANARO, 2007). 

 Segundo Ferreirinha (2007) o parcelamento das vendas é oferecido no 

cartão de crédito ou em cheques, e varia de acordo com valor gasto pelo 

cliente. 

 De acordo com Pianaro (2007) o desconto a vista é mínimo nas lojas de 

moda de luxo. 

 As marcas de luxo internacionais não vêem as marcas nacionais como 

concorrentes, apenas em épocas de liquidação (PIANARO, 2007). 

 

3.4.3. Embalagens, pacotes, embrulhos e sacolas 

 Um produto de luxo tem seu preço elevado e sua imagem também depende 

do embrulho, pacote e sacolas que são entregues no ato das compras 

(ALLÉRÈS, 2005). 

 A embalagem do produto vendido ao cliente transmite o mesmo luxo e 

 

 

 

 

 

 

30. Estima-se que o 

parcelamento das vendas de 

produtos de luxo pode 

ultrapassar a 70% do total e 

que o desconto à vista é 

mínimo. No caso da sua loja, 

quais as formas de pagamento 

oferecidas aos clientes e quais 

as mais utilizadas? 

 

 

 

 

31. As embalagens, pacotes, 

embrulhos e sacolas são 

muitas vezes consideradas 

como parte do efeito do 



 

requinte que o produto comprado (ROUX, 2005). 

 A loja de luxo Baccarat empenha qualidade máxima também em seus 

pacotes e embrulhos dos produtos, com logo e cores da empresa (OLIVEIRA, 

2006). 

 As lojas de luxo de vestuário oferecem tradicionais embrulhos para presentes 

e sacolas fashion, com requinte e sofisticação (SCHMID, 2003). 

 As embalagens e as sacolas não fazem somente transportar e identificar os 

produtos, mas também divulgar e promover a marca para vender (ALLÉRÈS, 

2006; ROUX, 2005). 

 

3.4.4. Eventos no PDV  

 Eventos nos pontos de venda são realizados pelos varejistas para gerar 

interação do público alvo com a marca e com os produtos (KOTLER e 

KELLER, 2006). 

 As lojas de vestuário de luxo fazem desfiles em suas lojas, apenas para 

convidados (D’ÂNGELO, 2003), em cada lançamento de suas coleções 

(ALLÉRÈS, 2006). 

 Os eventos que acontecem nas lojas contam com convidados VIPs da base 

de clientes da loja (D’ÂNGELO, 2003) e celebridades que usam os produtos 

da marca (CASTARÈDE, 2005). 

 A comunicação nos eventos está integrada com todo o marketing da 

empresa, mundialmente (OLIVEIRA, 2006, CASTARÈDE, 2005). 

Os eventos nos pontos de vendas são realizados com grande apoio de 

produto. Na sua loja, como é 

tratada essa prática? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Muitas lojas de moda de 

luxo realizarem eventos em 

seus pontos de vendas com 

convidados VIPs e 

celebridades, principalmente 

no lançamento de coleções. 

que tipo de eventos são 

realizados em sua loja? São 

convidadas celebridades para 

comporem a audiência? E para 

vestirem as roupas e 



 

assessoria de imprensa para gerar mídia espontânea da marca, dos produtos 

e da loja (DURAND, 1988). 

acessórios? Isso é feito com 

que objetivos? 

 

 


