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RESUMO: 

Considerando o aspecto simbólico dos objetos e o desejo de consumo na sociedade 

moderna, e como estes agem como definidores de status e construção social, o presente 

trabalho final de graduação busca retratar a percepção dos consumidores em relação aos 

produtos da marca Carmim, apresentando esta como pertencente ao segmento do luxo 

acessível em relação à cidade de Santa Maria/RS. Abordando conceitos de consumo, 

comportamento do consumidor, luxo e seus segmentos, publicidade e propaganda e a 

representação dos objetos, este trabalho teve como base a análise qualitativa e entrevista 

em profundidade de caráter informal sobre os consumidores da marca em questão, com 

a finalidade de compreender a subjetividade dos sujeitos, o consumo de moda e sua 

relação com a Carmim. 

 

Palavras-chaves: Consumo; Comportamento do Consumidor; Luxo; Desejos; Carmim.  
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho final de graduação revela a combinação entre a subjetividade do 

comportamento dos consumidores, o consumo de moda, e o esforço das empresas e da 

publicidade para atingir uma sociedade cada vez mais exigente de criatividade e 

qualidade. 

A publicidade viabiliza a imaginação, faz o discurso de determinado segmento, 

nutre-se de efeitos gerados com a finalidade de personalizar e propagar as imagens das 

marcas. O dever da publicidade e da propaganda está muito além de informar apenas as 

características e funções de um produto, ela precisa envolver, apaixonar e exibir 

melhorias de vida para os consumidores, logo, proporcionar maior satisfação para as 

pessoas e consequentemente lucro para as empresas. Os produtos, primeiramente, 

devem cumprir com seus fatores funcionais, mas quando se trata especificamente de 

moda, o caráter simbólico sobrepõe-se, pois o produto assume significados próprios, 

personaliza a pessoa, cede elementos a identidade do consumidor. 

Cabe salientar que este estudo trata em especial da moda de luxo e como esta se 

interpõe na identidade dos grupos, afinal a moda é “uma das maiores formas visíveis de 

consumo, o vestuário desempenha papel significativo na construção social da 

identidade. É uma linguagem silenciosa em que os indivíduos se comunicam mediante o 

uso desses símbolos visuais ou não-verbais” (MIRANDA, 2006, p.16) e isso ocorre 

entre as diferentes classes sociais. 

Para as pesquisas de mercado, classes sociais são classificadas a partir de níveis 

sócio-econômicos e de consumo, além do estilo de vida, semelhanças culturais, ou seja, 

é um conjunto de agentes sociais. Um exemplo claro é a classe C, que na década de 

1990 foi marcada pela estabilidade salarial e educação (O Globo, 2010), hoje é alvo das 

empresas, como coloca Páglia
1
 em reportagem sobre a nova classe C: “Empresas que 

estão desenvolvendo produtos específicos para atender esses novos clientes que estão 

sendo chamados por estudiosos de a nova classe média brasileira. São 27 milhões de 

novos cidadãos consumidores”. O jornalista coloca ainda que este consumidor era a 

base da pirâmide social, mas hoje esta junto à classe média e apresenta renda média de 

                                                             
1 Reportagem apresentada por Ernesto Páglia no Jornal da Globo em 13 de Abril de 2010, às 23:59h. 
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três e dez salários mínimos, sendo que em 2003 era 37% da população, ou seja, são 97 

milhões de pessoas (PÁGLIA, 2010). Outra citação importante, ainda na mesma 

reportagem, é de Renato Meirelles, diretor da consultoria Data Popular, segundo ele 

"esse consumidor emergente não acha chique pagar mais caro por um produto da 

mesma qualidade. Ele não compra buscando exclusividade, ele compra buscando 

inclusão e pertencimento" (MEIRELLES citado por PÁGLIA, 2010). 

A socialização dos indivíduos passa pela escolha e constante reconstrução da 

imagem, a fim de sempre estar inserido no seu contexto social.  É neste contexto que 

este trabalho se desenvolve, buscando entender o nível de percepção da marca sobre dos 

consumidores, na medida em que adquirem produtos de custos mais elevados, porém 

com qualidade semelhante (ou iguais) de outras marcas, ainda que, com valores 

inferiores. O texto também apresenta o mercado de luxo e suas classificações (a seguir 

serão apresentadas as categoria de luxo inacessível, luxo intermediário e acessível, 

porém as duas últimas serão aprofundadas no referencial teórico deste trabalho) que 

com a expansão dos mercados, o luxo acabou por se tornar uma indústria globalizada, 

desse modo surge à tradução da passarela para as ruas e com isso a criação em escala e 

não na qualidade personalizada. A ênfase do produto de luxo muda a direção do que ele 

é para o que representa. 

Allérrès (2006) apresenta o luxo legitimado em três categorias: luxo inacessível, 

luxo intermediário e luxo acessível. O luxo inacessível representa produtos exclusivos 

ou de números extremamente limitados, são produtos nobres de fabricação artesanal
2
. Já 

o luxo intermediário implica em produtos de alta qualidade, nobres, mas não 

exclusivos
3
. A terceira categoria trata do luxo acessível que revela a fabricação em 

séries, industriais, com qualidade menos elevada e produtos menos originais
4
. 

                                                             
2 Exemplo: jóias Boucheron. Empresa de origem francesa pertencente ao grupo PPR. Reconhecida pela 

extrema qualidade e elegância do universo da alta joalheria, muitos de seus produtos ainda são produzidos 

artesanalmente, respeitando a tradição.  

3 Exemplo: bolsas Louis Vuitton. Empresa de origem francesa pertencente ao grupo LVMH. Reconhecida 

por suas malas de viagem de alto nível, modelos únicos, fabricação sob medida e artesanal. O grupo 

LVMH apresenta uma diversificada linha de produtos, atingindo diferentes níveis econômicos. 

4 Exemplo: isqueiros Cartier. Empresa de origem francesa pertencente ao grupo suíço Richemont. 

Reconhecida por suas peças únicas da alta joalheria, Cartier oferece também linha de isqueiros, perfumes, 

e bijuterias com preços mais acessíveis.  
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Com isso, é possível perceber que através de pequenos artigos de marcas 

renomadas, muitos consumidores podem possuir o que antes era inimaginável; assim o 

produto passa a ser percebido não só como objeto, mas sim como um investimento 

patrimonial de significados e autoconceito.  

Além de um segmento do mercado, o luxo é um modelo de negócio. Satisfazer o 

consumidor moderno está muito além de cobrir suas necessidades triviais, afinal os 

consumidores estão mais seletivos e seus desejos são ilimitados e subjetivos frente a 

gama de produtos ofertados pela indústria e pelas condições de representatividade 

impostas pela sociedade.  

Como visto o luxo também tem suas ramificações, mas é importante 

compreender que as novas características dos consumidores abriram espaço para a 

globalização do luxo e logo, atingir mais e novos consumidores. Essa expansão 

apresentou-se ao alcance de uma série de consumidores de renda econômica A2 e B
5
 

por ter maior divulgação, preço mais acessível e principalmente facilidades de 

pagamento, ou seja, no cartão de crédito ou em prestações. Essa abertura permitiu um 

novo modelo de luxo, onde os consumidores compram porque o luxo se tornou mais 

acessível permitindo, assim, que a relação ao custo-benefício se tornasse mais prazerosa 

com objetos mais finos. Ou seja, é uma abertura de um novo modelo de luxo, um 

segmento mais acessível para um, também, novo modelo de consumidor.  

A partir da reflexão sobre o „novo modelo de luxo
‟6

 e sobre os desejos do 

consumidor é que este trabalho se desenvolve, e tem como objeto de estudo a percepção 

dos consumidores de 20 a 25 anos que adquirem o vestuário da marca Carmim na loja 

Hangar de Santa Maria, Rio Grande do Sul, levando em consideração o posicionamento 

de luxo acessível no mercado local. 

Para Miranda (2008), as empresas atuantes no ramo de negócio de vestuário 

dependem da atuação mercadológica voltada para a compreensão do consumidor no que 

                                                             
5 Segundo Critério Brasil, apresentado por STREHLAU (2008), em relação ao Brasil, a classe A2 tem 

renda média familiar de R$4.648 mil e a classe B1 renda de R$ 2.804 mil. 

6
 O termo “novo modelo de luxo” é utilizado por Danielle Allérès, em 2006, no livro Luxo:... 

Estratégias/marketing, quando trata do luxo acessível. 
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diz respeito ao valor simbólico associado a marcas e produtos. “A moda é o fenômeno 

que melhor demonstra esta capacidade e necessidade de mudanças da sociedade, que é 

refletida no processo de consumo” (MIRANDA, 2008, p. 17). A moda envolve 

mudança e, conseqüentemente, as sociedades mudam e a compreensão das empresas em 

relação à percepção do consumidor sobre seus produtos também. A cada estação uma 

nova coleção é oferecida, caso não ocorra, a empresa corre o risco de perder seu espaço 

e seus produtos deixam de ser consumidos e desejados.  

O indivíduo, ao manifestar o seu eu no ato de consumo, imita, representa e 

cria mecanismos simbólicos para instaurar a comunicação, abrindo, assim, o 

diálogo com o mundo. [...]. A imagem, como cena silenciosa ou como textos 

aparentemente sem vida, mas intensos, embora apresentados como 

composições estáticas, é capaz de contar, comunicar, transmitir uma idéia, 
um sentimento, utilizando essencialmente elementos visuais entrelaçados e 

estruturados, que necessariamente afetam quem o observa (MIRANDA, 

2007, p.82). 

Com essa citação é possível afirmar que as sociedades se formam e se sustentam 

por escolhas que as proporcionem visibilidade, um destaque da massa. Deste modo, 

adquirir artigos de luxo com valor mais acessível é a forma que muitos consumidores 

encontraram para atingir determinado status na sociedade. Os atributos físicos de um 

produto já não são mais suficientes para saciar as necessidades dos consumidores. 

Cobra reforça esta afirmação dizendo que “para vender produtos de moda é preciso 

entender a alma da consumidora... E oferecer benefícios em vez do atributo do produto” 

(COBRA, 2007, p. 123)
7
, então para atingir esses consumidores a publicidade procura 

despertar desejos, comportamentos e estilos de vida a um público que antes não tinha 

acesso a determinados bens. 

Assim, com o objeto de estudo definido e autores analisados e abordados no 

decorrer deste trabalho surge o seguinte questionamento: Como se estabelece a 

percepção do consumidor de 20 a 25 anos, de ambos os sexos, sobre os produtos de 

luxo acessível da marca Carmim adquiridos na loja Hangar de Santa Maria/RS? 

Miranda (2008) afirma que “o estudo de consumo é essencial para o 

desenvolvimento de estratégias de marketing bem-sucedidas, principalmente o estudo 

do consumo de moda porque estas se interpõem entre o objeto e o seu usuário, em uma 

                                                             
7 Nesta citação, Marcos Cobra, em seu livro Marketing & Moda, considera a mulher como o consumidor 

de moda. 
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rede de sentidos, por meio de imagens e de palavras” (MIRANDA, 2008, p.14). É nesta 

linha de subjetividade, desejos e comportamentos que este trabalho se desenvolve, 

levando em consideração a abordagem do método qualitativo, pois trata da percepção 

do consumidor, da relação indivíduo-objeto e indivíduo-sociedade. 

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho é analisar a percepção dos 

consumidores de 20 a 25 anos, de ambos os sexos, sobre os produtos de luxo acessível 

da marca Carmim adquiridos na loja Hangar de Santa Maria/RS 

O motivo pelo qual esse estudo é realizado diz respeito à compreensão dos 

interesses, desejos e necessidades do consumidor como uma tarefa extremamente 

importante para a publicidade, pois para conseguir um lugar de destaque na mente do 

consumidor é preciso despertar amor, paixão, fidelidade e lealdade, por isso os produtos 

devem ser carregados de valores racionais e emocionais. 

O mercado mesmo tendo decrescido devido à crise mundial
8
 (levando em 

consideração as facilidades de crédito), muitos produtos se mantiveram fortes, isso 

porque as classes econômicas B, C adquirem produtos considerados como luxo 

acessível, produtos estes que mantém muitas empresas sólidas e que apostam cada vez 

mais nesse segmento de consumidor. 

Sendo assim, a importância deste estudo para a comunicação se apresenta no 

sentido de discutir o modo como os consumidores se envolvem com determinada marca 

no segmento de mercado de luxo acessível, neste caso, abordando a marca Carmim. 

Carmim, marca original de São Paulo, está presente no mercado desde 1982 e é 

sutil em expressar sua marca nos seus produtos. Tem como carro-chefe calças jeans, 

mas oferece também blusas, vestidos, calçados, jaquetas, bolsas e acessórios. É 

importante destacar que o preço de seus produtos é tabelado de fábrica. Conforme 

Barbosa
9
 (2009), “Carmim vende estilo de vida, a criação de suas coleções são baseadas 

na observação e no espírito do consumidor”. Em Santa Maria, centro do Rio Grande do 

                                                             
8 Crise econômica mundial de 2009: referente à desestabilização da principal potência econômica, os 

Estados Unidos da América, acabando por afetar todo o mundo.  

9 Joel Ocampos Barbosa – Gerente da Loja Hangar Santa Maria Shopping. Entrevista concedida a Ariélli 

Martini, em 20 de Agosto de 2009 
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Sul, a loja Hangar é representante exclusiva da marca, antes a Carmim era vendida 

apenas pela loja Ancoradouro, ambas lojas são da mesma proprietária Ângela Guiliani. 

O concorrente que mais se aproxima é a Colcci, mas somente no design de produção de 

bolsas e acessórios, levando em consideração que a atual estilista da concorrente é ex-

estilista de acessórios e bolsas da marca em estudo. 

Quanto às informações sobre a Carmim, Joel Barbosa, gerente da loja Hangar, 

cita que não são explícitas, que vai do interesse de cada um buscar, pois a publicidade 

da marca se resume ao catálogo da coleção no ponto-de-venda, página online
10

, adesivo 

transparente nas lojas autorizadas, displays, outdoors, páginas nas principais revistas 

brasileiras de moda como Caras, Quem, Elle e Vogue. Quanto ao relacionamento da 

marca Carmim com os revendedores, o gerente da loja cita “O relacionamento com a 

marca se dá muito por intermédio da representante comercial, que é a pessoa que 

representa a marca no RS, através de e-mail ou contato telefônico quando necessário 

falar direto com a fábrica” (BARBOSA, 2009).  Quando questionado sobre sua 

percepção referente à marca, Barbosa finaliza dizendo  

Apresenta inovação a cada nova coleção, novos materiais, aviamentos e alta 

tecnologia nos processos de produções. A cada ano ganha novos clientes que 

vão se fidelizando à marca. A grande percepção é que ela provoca o desejo, o 

sonho de consumo, as pessoas querem ver, querem tocar, sentir ou até mesmo 

experimentar,... até chegar o momento de adquirir um produto carmim 

(BARBOSA, 2010) 

Retomando ao contexto da marca e de seus consumidores em Santa Maria, 

Barbosa (2009) ressalta ainda que os consumidores Carmim do mercado local são, em 

sua maioria, mulheres de 20 a 30 anos, da classe A e B - profissionais independentes, 

muitos da área da saúde;  pessoas confiantes, seguras, que gostam de bons produtos e 

apreciam o valor das marcas. Sobre o número de clientes da loja, o entrevistado coloca 

que em junho de 2009, a loja Hangar contabilizava três (03) mil clientes, sendo que 50 

consumidores são fiéis a marca em questão, ou seja, são pessoas que se identificam com 

“a energia positiva, com o estar de bem com a vida, com a mescla de informação, 

atualização e estilo”. Com a finalidade de analisar a percepção do consumidor de 20 a 

25 anos, de ambos os sexos, da marca Carmim é que este trabalho se desenvolve, 

                                                             
10 Acesso em: http://www.carmim.com.br   

http://www.carmim.com.br/
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levando em consideração seu posicionamento de luxo acessível no mercado de Santa 

Maria, RS. 

Sobre as perspectivas de sociedade, cultura, identidades, comportamento do 

consumidor, consumo, consumo de luxo, publicidade, marca, moda, entrevistas e 

análises qualitativas é que este trabalho final de graduação se revela, a fim de 

compreender a percepção dos consumidores de 20 a 25 anos, de Santa Maria/RS, de 

uma marca específica: Carmim.  

O presente trabalho está dividido em dois capítulos. O capítulo 1 faz referencia 

ao consumo e ao comportamento do consumidor. O primeiro apresenta o consumo 

como forma de integração social e o segundo aborda o sujeito como agende 

influenciado e influenciador na sociedade. O capítulo 2 apresenta a história do luxo, 

desde o inicio do reinado francês de Luís XIV, passando por dois momentos marcantes 

no Brasil e ainda a construção do Hotel Copacabana Palace e o megashopping de luxo, a 

Daslu. Ainda é trabalhada a globalização do luxo, apresentando a possibilidade dos 

indivíduos de renda B e C adquirirem produtos com valor mais elevado devido as 

possibilidades de crédito. O último título, A Representação do Luxo, é o ponto central 

deste trabalho, na busca de estudar comportamentos que levam o consumidor a compra 

de objetos que possam o direcionar a certos status e grupos sociais de mais prestígio.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

CAPÍTULO 1 

Este capítulo se propõe a apresentar a relação pessoa-objeto embasado em 

autores como Lipovetsky, Sant‟Anna, Miranda, Barbosa. O estudo de consumo e 

comportamento do consumidor é um trabalho que ajuda a compreender a relação do 

sujeito com os produtos, incluindo principalmente a moda como difusora de 

significados e sentidos. Para isso, este capítulo foi dividido em duas partes: Consumo e 

Comportamento do Consumidor. 

A primeira abordagem apresenta o consumo como forma de integração social, 

realização pessoal e coletiva e não apenas pelo ato da compra. A expectativa do 

consumidor, a satisfação momentânea e a frustração do produto desejado, o novo como 

busca de satisfação de desejos e a obsolescência dos produtos, ou seja, a esfera do 

consumo como foco de integração social.  

A segunda parte trata do comportamento do consumidor, de como a publicidade 

desempenha seus trabalhos a fim de despertar desejos no sujeito-consumidor e não só 

com a finalidade de mostrar as devidas informações de determinado produto. Ainda 

neste capítulo é abordado o consumidor como agente da sociedade e de como esta 

influencia nas escolhas do sujeito, por fim é levantada a questão de busca por 

identidade, seja individual ou coletiva, revelada no desejo e prazer de fazer parte de um 

determinado grau social. 

Tendo em vista o comportamento do consumidor, consumo, sociedade e 

identidade é que este capítulo se desenvolve, a complexidade da relação pessoa-objeto e 

a constante metamorfose social e cultural, temas essenciais que permitem uma leitura do 

sujeito-consumidor como aspirante de um espaço social.  
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1. CONSUMO  

A organização do consumo (para corresponder as características atuais da vida 

em sociedade) é caracterizada pela constante renovação, diversificação dos bens, 

produtos e serviços. Uma realidade que se apresenta a partir da produção de objetos, 

precificação, distribuição e estratégias de comunicação; tudo para atingir o consumidor 

e oferecer inúmeras alternativas de vida e padrões de relação entre as sociedades.  

A sociedade de consumo está imersa em momentos vividos pela imediaticidade, 

atitude com tamanha eficácia que é capaz de “reordenar a produção e o consumo de 

massa sob a lei da obsolescência
11

, da sedução e da diversificação” (LIPOVETSKY, 

2009, p. 159). É a multiplicidade e a fabricação em série de produtos que respondem aos 

desejos ilimitados dos consumidores, gerando uma demanda que as empresas esforçam-

se para satisfazer, mesmo sabendo que a cada lançamento de novos produtos outros 

desejos serão criados. O sujeito com capital se apropria de bens atuais, de última 

geração, não tão duráveis, mas que lhe conferem poder de igualdade referente a um 

grupo social e de individualidade quando serve de observação a um grupo de menor 

poder econômico, com isso, é possível afirmar que o bem-estar social é mediado pela 

aquisição de objetos, ou seja, consumo e prazer estão intrinsecamente associados. 

Há sempre uma expectativa do consumidor sobre o produto a ser adquirido, 

quando a resposta do produto não for satisfatória ao estímulo que o consumidor espera, 

ele pode se sentir decepcionado, frustrado e com isso pode agir de duas formas distintas, 

como coloca Canclini citado por Batan (2004, p.13) “uma é o afastamento, que provoca 

a procura por uma fonte alternativa entre os concorrentes e a outra é a manifestação que 

provoca o engajamento em ações, que vão da reclamação (pedido de devolução de 

dinheiro) à ação popular de interesse geral (l986, p.71)”. Dessa acepção, é possível 

compreender que o consumo se constitui como uma teia de significados que partem 

tanto do que o consumidor espera quanto ao que o produto promete oferecer, afinal o 

consumidor não se atém só ao pensamento racional, mas está envolvido pela emoção, 

utilizando-a como justificativa de suas escolhas. Sant‟ Anna confirma relatando que 

                                                             
11 Lei da obsolescência: significa o desuso de um produto ou serviço mesmo em perfeitas condições de 

funcionamento. Pode ser adotada pelas empresas como uma estratégia de marketing com a finalidade de 

aumentar lucros. Assim, produtos e serviços de mesmo segmento são fabricados com tecnologia 

inovadora e com atraente aparência física. 
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“como desejo, o consumo tem a si mesmo como objeto” (2009, p.55) e ainda salienta “a 

compra de objetos proporciona prazer e dá sentidos à vida porque os produtos são 

revestidos de sentidos em „cenas‟ colocadas a serem admiradas e imitadas” 

(SANT‟ANNA, 2009, p. 60). Logo, sujeito consumidor e objeto são distintos – cada um 

com suas prioridades –, mas complementares na relação custo-benefício e no sentido do 

prazer, satisfação, poder. 

Também vale retomar a citação acima de Sant‟Anna, que remete o consumo 

como seu próprio objeto, com a abordagem de uso e desuso, onde o número de 

produção é cada vez maior, alterando a estrutura econômica e gerando reações de desejo 

e mais consumo nas pessoas, o que para Lipovetsky (2008) se trata da incessante busca 

pela oferta e a procura dos objetos, atitude esta que remete sempre a tendência de querer 

o “Novo
12

”, acelerando o processo de desuso, ou seja a obsolescência.  

Lipovetsky discorre que “a ordem burocrático-estética comanda a economia do 

consumo agora organizada pela sedução e pelo desuso acelerado” (LIPOVETSKY, 

2009, p. 159). Dessas significações fica claro que a ordem econômica esta cada vez 

mais voltada para a esfera do consumo no sentido de difundir aparências, instâncias, 

desejos e estilos de vida, pois a lógica da produção e do consumo está voltada para a 

felicidade, a satisfação e o poder de destaque, é a autoimagem se sobressaindo na 

construção social, afinal os objetos apenas sofrem graduações de série, variações e 

pequenas mudanças, o que o consumidor compra é a aparência, porque na realidade ele 

sabe o beneficio que irá receber adquirindo o mesmo produto, mas a busca pelo novo se 

trata de prazer e inserção social. 

Há o esforço de desmistificar a ideologia do consumo como comportamento 

utilitarista de um sujeito individual, finalizando pelo gozo e a satisfação de 

seus desejos. Ideologia enganosa, a seus olhos, pelo fato de que longe de 

remeter a uma lógica individual do desejo, o consumo repousa sobre a lógica 

do tributo e da distinção social (LYPOVETSKY, 2008, p.171). 

Tais definições vêm ao encontro de Barbosa no sentido de compreender a 

sociedade de consumo em “esferas da vida social e arranjos institucionais [...], ou seja, a 

escolha da identidade e do estilo de vida não é um ato individual e arbitrário” 

                                                             
12 Lipovetsky em O império do Efêmero (2008), salienta o termo „NOVO‟ para remeter a grande e mais 

recente inovação, seja todo o produto, uma pequena modificação ou ainda somente a embalagem. A 

questão está em atrair o consumidor pelo termo imperativo.  
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(BARBOSA, 2008, p.09). É preciso reconhecer o consumo como instrumento da 

hierarquia social bem como os objetos, que com todo o processo de obsolescência são 

vistos como instrumentos carregados de signos que conotam posições sociais. Dentro 

desse contexto, Sant‟ Anna (2008) refere-se ao objeto, principalmente aquele ligado a 

moda, como um produto revestido de aura, mesmo repetido várias vezes, cada objeto é 

único para seu usuário, e com isso se funde a integração do objeto (consumo) com o 

consumidor. Miranda (2008) complementa Sant‟ Anna citando que “a relação pessoa-

objeto é uma relação simbólica e, como tal, reveladora de práticas sociais e culturais” 

(MIRANDA, 2008, p.15), afinal o vestuário é uma das formas de consumo mais 

significativas para a construção de uma realidade social e mesmo da identidade pessoal, 

uma linguagem silenciosa, porém carregada de signos. 

A dinâmica da sociedade gira em torno do ato de comunicar, seja ele verbal ou 

não verbal, os signos estão articulados de uma forma que a publicidade se utiliza do 

conhecimento sobre a subjetividade e os desejos dos consumidores para desenvolver um 

discurso e mexer com o imaginário do público consumidor. A publicidade faz parte da 

cultura de massa, cria projeções, promove, seduz, pois enquanto o consumidor sonha 

com determinado produto, a publicidade anuncia com conceito estético que o sonho já é 

possível possuir.  

O que faz a diferença é que cada vez menos a elegância formal e cada vez 

mais as performances técnicas, a beleza dos materiais, o conforto e a 

sofisticação dos equipamentos (...) todos os produtos são doravante 

representados tendo em vista uma aparência sedutora (...). A era do consumo 

com esse processo de renovação formal permanente, tendo como objetivo 

provocar uma dinâmica do desenvolvimento e revigorar o mercado 

(LIPOVETSKY, 2008, p.163 - 164). 

Nesse contexto a publicidade se destaca, pois apresenta de forma lúdica o que o 

consumidor deseja ver e/ou ter, o sucesso do produto depende muito mais do seu 

design, de sua apresentação, embalagem do que a qualidade em si, pois o consumidor 

atento está menos deslumbrado, mais informado, faz comparações, busca referências, 

conhece seus direitos, utiliza da garantia que os produtos dispõe sempre que necessário. 

Com a exigência do consumidor, a publicidade cria incessantemente novos anúncios, 

mesmo que muitos sejam semelhantes, o que faz a diferença é a marca que o anúncio 

carrega, gerando sempre uma competição para atrair e conquistar a atenção do 

consumidor, conforme é possível observar na citação de Sant‟ Anna, “na busca do 

maior universo de consumidores, a indústria cultural transita pelo universo mais popular 
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quanto pelo mais sofisticado” (SANT‟ ANNA, 2008, p.70) com a finalidade de integrar 

e desintegrar conteúdos. A publicidade vive da criatividade, da observação, da 

experiência, da arte, das transgressões, da teatralidade e tem por anseio dar vida a uma 

marca em função de atrair o consumidor e apresentá-lo sempre o bem-estar ideal, afinal 

o que seduz não é adular o consumidor, mas sim uma publicidade com originalidade, 

personificada, fantasiosa. 

Assim como a publicidade que estreita a ligação do consumidor com o produto 

através do imaginário apresentando signos e significações de formas diversas, os 

objetos e mercadorias devem também ser considerados signos culturais, porque é neste 

âmbito que as sociedades tomam posse para se expressarem dentro de determinado 

contexto social, geográfico e econômico. Portanto, é um dos modos que as pessoas 

encontram de se afirmarem no organismo cultural, daí a necessidade de entender o 

comportamento de consumo além do simples ato de compra, mas sim como essas 

aquisições influenciam a vida das pessoas, tanto em relação a si mesmas – na 

construção da identidade – quanto em relação a outras pessoas – grupos sociais –, ou 

seja, os objetos, apresentados pela publicidade em diferentes formas de anúncios, se 

tornam sistemas de informação capazes de reproduzir mensagens, relações, hierarquias. 
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2. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

O consumo tem papel significativo na composição do comportamento do 

indivíduo, pois a aquisição cria, reforça ou encoraja a buscar um determinado estilo de 

vida. A sociedade está em constante metamorfose nas formações culturais, sociais e 

organizacionais. Para Miranda (2007, p.84) “o desafio está em desvendar este sentido 

que objetiva maximizar a eficácia da comunicação [...] a linguagem do consumo só vai 

alcançar seu objetivo se a comunicação for efetivada, se os códigos forem 

compartilhados”, informações estas que partem tanto dos consumidores quanto das 

empresas. O mercado apresenta o desejo, o sonho ao consumidor, mas para isso os 

códigos e signos devem ser coerentes com a realidade na qual o indivíduo está inserido, 

as corporações devem “falar” a língua de seu público-alvo para que o resultado seja 

favorável, desta maneira a publicidade estuda e cria peças/ações/estratégias para atingir 

os diferentes nichos de consumidores-alvos. 

As informações sobre o público potencial como: prestígio social, status, modo de 

se vestir e pensar, são algumas “pistas” sobre o comportamento do consumidor (dados 

estes que possibilitam a publicidade dimensões expressivas da cultura de tais 

indivíduos), assim, esses elementos servem como subsídios para apresentar e provocar 

desejos de um estilo de vida. Nesse sentido, a publicidade tem função essencial de 

apresentar soluções assimiladas à subjetividade do consumidor, é fundamental criar 

mensagens que despertem desejo no consumidor a fim motivá-lo a aquisição de bens 

através da argumentação de benefícios subjetivos para a concretização de um sonho, da 

complementação de uma identidade, de um espaço na sociedade, ou seja, pensar a 

publicidade, apenas com a visão mercadológica é limitar demais a racionalidade. Tais 

afirmações vêm ao encontro com a colocação de Lipovetsky (2008) em relação ao 

conteúdo publicitário: 

Até então, o apelo publicitário permanecia sujeito às conotações do 

marketing, era preciso curvar-se à racionalidade argumentativa, justificar as 

promessas de base (...) Hoje, a publicidade criativa solta-se, dá prioridade a 

um imaginário quase puro, a sedução está livre para expandir-se por si 

mesma, exibe-se em hiperespetáculo, magia dos artifícios, palco indiferente 

ao princípio da realidade e à lógica da verossimilhança. A sedução funciona 

cada vez menos pela solicitude, pela atenção calorosa, pela gratificação, e 

cada vez mais pelo lúdico, pela teatralidade hollywoodiana (...). A sedução 

provém da suspensão do real e do racional, da retirada da seriedade da vida, 

do festival dos artifícios (LYPOVETSKY, 2008, p.188). 
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Dessas acepções, é oportuno afirmar que a publicidade procura atingir o 

sentimento, o desejo, o ego dos consumidores através do espiral imaginário, ainda que 

seguindo o conceito definido para campanha/peça a apresentação estética é cada vez 

mais atraente no trabalho publicitário. Essa valorização do trabalho enaltece o produto e 

a marca, a ponto de mexer com a subjetividade do consumidor, pois a publicidade seduz 

pelo lúdico, não procura trazer preocupações e ainda expede a realidade e a seriedade 

verdadeira. A publicidade expõe seu trabalho para o público, e é percebido pelo mesmo 

através de seus significados, afinal o produto serve como ponte para a inserção social 

tanto para um grupo quanto para o indivíduo em si, com isso Schweriner (2009) 

manifesta seu raciocínio no entender de que a propaganda tem a função de ser um 

acelerador artificial em função das relações sociais, o que impede a estabilização pela 

procura de produtos, e ressalta: 

Nossa cultura nos induz a pensar em nossos desejos a cada minuto do dia: 

quero isso, isso e isso. Mesmo assim, no fundo de nossas mentes, há sempre 

uma ponta de angústia, alguma ansiedade enigmática, uma sensação de 

aquilo que realmente nos traria satisfação ainda não foi identificado nem 

inventado. Talvez seja aí que entrem as empresas, decidindo por eles 

(SCHWERINER, 2009, p. 38). 

Para a compreensão deste capítulo é preciso ter claro que o estudo sobre o 

comportamento do consumidor diz respeito ao processo de seleção dos indivíduos e 

grupos, a forma como compram, usam produtos/serviços. É necessário ter conhecimento 

da maneira que vivem em sociedade, quais os códigos que utilizam, o que desejam, 

como buscam sua identidade, o status que querem atingir enquanto indivíduo e/ou 

participante de um grupo, bem como se comportam referente ao consumo, afinal, está é 

uma estreita relação entre pessoas e objetos.  

Disso Miranda (2008, p.14) discorre: “o ato de consumir como forma de 

comunicação, a troca vai além das mercadorias, o que é compartilhado são valores, 

ideais, estilos... ou seja, existe uma filosofia de vida que direciona os atos de consumo”, 

assim a escolha por produtos e marcas são determinantes nas escolhas das pessoas, eles 

“falam” sobre as características e o modo de vida característica das pessoas e sua forma 

de expressão com o universo social.  

Outra concepção importante é sobre a sociedade de consumo. O marco desta 

coletividade está no constante excedente de procura e oferta, na fabricação em série 

seguida pela obsolescência, nas facilidades de crédito para a possível aquisição. O 
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consumidor é um agente social reconhecido economicamente e também como principal 

atuante de reprodução social. Barbosa (2008) chama a atenção na percepção de ver o 

sujeito da sociedade de consumo como  

tudo menos materialista. Se os consumidores desejassem realmente a posse 

do material dos bens, se o prazer estivesse nela contido, a tendência seria a 

acumulação dos objetos, e não o descarte rápido das mercadorias e a busca 

por algo novo que possa despertar os mesmos desejos associativos 

(BARBOSA, 2008, p.53)  

É em função disso que o consumidor se volta, não para ter uma coletânea de 

bens, mas sim para satisfazer desejos, mesmo que sejam momentâneos. O sentido do 

desejo para sociedade consiste em experimentar o novo, descartar e criar novos desejos, 

ou seja, a procura por novos produtos como objetos de desejos a serem repostos. 

A última questão, mas não menos importante, refere-se a definição do 

consumidor sobre sua identidade. E esta é muito ligada ao vestuário, a forma como a 

pessoa se veste, usa as peças, o que ela adquire “fala” – ainda que de maneira silenciosa 

– sobre quem a pessoa é. É a relação da pessoa com o objeto que dita o seu estilo de 

vida, aquilo que o consumidor possui é o que lhe retrata enquanto personalidade e 

participante de uma classe social, isso porque objetos e pessoas produzem significados, 

adquirem sentidos, ou seja, “os objetos são agenciadores de subjetividade, promovem o 

acesso ao espaço, à temporalidade, aos outros e a si mesmo” (SANT‟ANNA, 2008, 

p.51) 

Em termos de identidade, o consumo deve ser compreendido como uma busca 

de significados, pois se trata de uma atividade em que se tenta encontrar o produto que 

mais se enquadra em seu perfil e com isso, cada consumidor é capaz de descobrir o que 

realmente aspira enquanto sujeito individual e coletivo. Em função disso, o consumo é 

uma forma de preencher as obrigações sociais, pois o uso dos produtos está relacionado 

com a utilidade e também com a satisfação, sendo um determinante social dentro do 

sistema de comum vivência, não há identidade idealizada individualmente, há uma 

esfera uma hierarquia dentro de grupos sociais que permite ser reconhecido ou não 

dentro dele. 

Partindo da contextualização de comportamento de consumo, sociedade e 

identidade, Embacher (1999) comenta que a maneira e o que se veste tem importância 

relevante na coletividade, trata-se de um meio de desenvolvimento para a imagem 
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corporal e a autocomparação no ideal estético. No sentido de coletividade, Lipovetsky 

(2009) traz a essência da democratização da moda ao alcance das classes populares 

através da industrialização, das técnicas de fabricação de vestuário;  

A moda consumada não significa desaparecimento dos conteúdos sociais e 

políticos em favor de uma pura gratuidade „esnobe‟, formalista, sem 

negatividade histórica. Significa uma nova relação com os ideais, um novo 

investimento nos valores democráticos e, no mesmo passo, aceleração do 

futuro, ainda que nas delícias do presente. Dissolução dos grandes referentes 
proféticos, fim das formas tradicionais da socialização, colocação em 

circulação permanente das coisas e do sentido, o terminal da moda faz 

regredir as resistências sociais à mudança, impulsiona uma humanidade mais 

deliberadamente histórica e mais severa em matéria de exigência democrática 

(LIPOVETSKY, 2009 p. 156). 

Este citação de Lipovetsky só se concretizou com as circunstâncias oriundas da 

II Guerra Mundial, pois até então, somente as classes aristocráticas tinham poder de 

escolha e estilo de vida refinado, aos demais ocorria um bloqueio de classes, onde os 

que tinham menos poderes econômicos não poderiam atingir, após isto, estes 

depreciados se deram a oportunidade de também crescer e realizar-se em determinado 

estilo de vida e categoria social, buscando aquilo que considera essencial para seu bem 

estar social. 

O novo é tão importante para o consumidor enquanto marca de excelência social 

que nos permite analisar o presente como determinante do tempo para as infindáveis 

expressões superficiais das classes com a finalidade de alcançar prestigio social. Diante 

dessas reflexões é possível entender a euforia pelo novo, tanto das indústrias quanto do 

povo, pela disputa de um lugar na sociedade enquanto escala sociocultural.  

Dentro deste contexto,é permitido afirmar que as mudanças no comportamento 

do consumidor envolvem muito mais  que necessidades bem definidas (o processo de 

manutenção básica da vida), mas partem para a complexidade de entender os desejos e 

sonhos, a sensibilidade dos consumidores, pois são estes que estão ligados a 

diferenciação de cada um na vida enquanto participante de um meio social. Assim é 

considerável assegurar que o comportamento gera consumo e, por sua vez, o consumo 

gera novos conhecimentos, é um ciclo onde de bens e serviços respondem as 

características do cliente e consequentemente dos consumidores almejando novos 

desejos.  
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Com esta dinâmica, as empresas precisaram se reorganizar, houve um 

aceleramento da produção industrial em grande escala e novas empresas foram abertas 

para atender a demanda de consumidores. Visto que este movimento não ocorreu apenas 

com lojas populares ou de médio porte, mas e inclusive com as casas de luxo, que 

precisaram se readaptar a um novo sistema de negócio, afinal a demanda não ocorre 

apenas por ostentação, mas sim por modificações no comportamento humano, ainda que 

certos produtos, em específico, de luxo garantem um grau de hierárquico mais elevado a 

quem possui produtos do segmento, pelo fato de serem mais caros e remeterem 

diretamente ao desejo alcançado. Fato este que teve início no século XIV na França e se 

dissolveu para o restante do mundo, incluindo o Brasil, criando conceitos, 

comportamentos, formas de vestir, usar e se portar em determinados grupos 

socioculturais. É um movimento cíclico que perdura épocas, mas com o mesmo 

objetivo: prestígio social. 
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CAPÍTULO 2 

 A abordagem deste capítulo diz respeito ao luxo desde seu conceito, sua história 

no mundo e no Brasil, a expansão como negócio globalizado, seus segmentos e a forma 

como atinge a subjetividade do consumidor 

Apresenta também os grupos detentores do poder econômico do universo das 

marcas de luxo e os consumidores entrantes na categoria. Pela expectativa destes 

últimos se posicionarem no âmbito social, o luxo acessível será abordado, bem como 

forma de satisfação de poder e prestígio contribuindo para o crescimento cultural e 

econômico dos países que vendem produtos de alto poder aquisitivo. 

Com a democratização do luxo, e principalmente o luxo acessível, os indivíduos 

se deram a liberdade de sonhar e ter prazer sobre os produtos e sobre si mesmo 

enquanto sujeitos pertencentes a uma classe social considerando o poder que o 

segmento luxo tem para mexer com a subjetividade, provocar desejos e aspirações nas 

pessoas e sociedades. 
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3. LUXO 

3.1 HISTÓRIA DO LUXO 

Foi no reinado de Luis XIV, rei da França, que o luxo nasceu ostentando 

magnificência e significando poder, um privilégio desfrutado apenas por reis e rainhas. 

Thomas (2008) cita que neste período, marcas como Louis Vuitton, Hermès e Cartier 

foram fundadas por humildes artesãos que criavam excepcionais artigos exclusivos para 

a corte real. Em XIX, a monarquia perdeu seu espaço e as indústrias emergiram, 

permitindo que aristocratas europeus e americanos tomassem domínio do luxo. Porém, 

em 1960, durante a II Guerra Mundial, as barreiras sociais foram derrubadas e em 

conseqüência “o luxo saiu de moda e ficou fora da moda até que um grupo demográfico 

novo e financeiramente poderoso – a executiva solteira – emergiu na década de 1980” 

(THOMAS, 2008). 

Já no Brasil, o mercado de luxo conquistou aos poucos seu espaço. É preciso 

levar em consideração “dois fatores importantes na história do luxo por terras 

brasileiras, ambos relativos à abertura do país aos produtos vindos do exterior: o 

primeiro, com Dom João, em 1808; e o segundo com Fernando Collor de Mello, em 

1990” (D‟ANGELO, 2006, p.70), e ainda, o reconhecimento do Hotel Copacabana 

Palace, da joalheria H. Stern e da Daslu, de Eliana Tranchesi. Para entender a 

complexidade da história de luxo no Brasil se faz necessário contextualizar o 

desenvolvimento do país. 

Foi nos primórdios do século 16 a 19, que o Brasil teve o pau-brasil como 

principal matéria prima, sendo comercializada pelos árabes através do mar 

mediterrâneo. Porém, o interesse da sociedade brasileira não estava na madeira, e sim 

nos escravos. Com uma economia basicamente açucareira, os senhores dos engenhos se 

distinguiam dos demais cidadãos pela quantidade de escravos que possuíam, e assim era 

ditado quem era a elite da época (D‟ANGELO, 2006).  

A partir do século 17, as importações cresceram de forma diversifica, mas no 

século seguinte, em 1808, com a vinda do rei Dom João de Portugal para o Brasil, é que 

as importações aumentaram, pois foi permitida a abertura dos portos, consentindo aos 

brasileiros a aquisição de produtos diretamente dos países de origem. D‟Angelo (2006) 

assenta que nessa época, o Brasil era ponto de escala de viajantes de todo o mundo – 
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sendo o Rio de Janeiro a referência central - principalmente de europeus e assim, todos 

traziam um pouco de seus hábitos que rapidamente eram absorvidos pelo povo local, 

esta convivência refinou o gosto dos brasileiros e estimulou a entrada de mais produtos 

importados.  

Por volta do século 19, variados produtos vindos de todas as partes do mundo 

elevaram as importações. Para os brasileiros da época, “a França era o principal 

referencial de gosto e sofisticação, especialmente no vestuário: vestidos, chapéus, luvas 

e peles eram vendidos aqui, mesmo que a temperatura do Rio não fosse indicada para o 

uso das peças” (D‟ANGELO, 2006, p.73). O autor acrescenta que peças como cristais e 

porcelanas também eram produtos de preferência da elite, bem como o piano, que 

representava o máximo de refinamento e status. 

“Um retrato do Brasil no final do século 19 indicava o nítido crescimento do 
consumo de bens de luxo – especialmente de vestuário e de artigos do lar – 

sustentado por pessoas enriquecidas e velhos aristocratas que tinham a 

Europa – e principalmente a França – como referência de maior elegância e 

refinamento” (D‟ANGELO, 2006, p.74). 

Já no século 20, a elite brasileira mostrava grande “sintonia” com o que 

acontecia na Europa. Com base em D‟Angelo (2006, p.74) “saber o que se usava lá era 

pré-requisito de aceitação nos círculos mais reinados por aqui. Por meio do vestuário e 

da compreensão de seus códigos iniciava-se a tão almejada socialização nas altas 

rodas”. Apesar do Rio de Janeiro ter sido a porta principal para o desenvolvimento do 

consumo de luxo, foi “a cidade São Paulo ganhou preferência na escolha para as 

instalações de lojas, sendo âncora na Latina America para o grupo LVMH
13

. Depois 

vem a cidade de Belo Horizonte, seguida por Porto Alegre e Curitiba” (STREHLAU, 

2008, p.02). 

Um grande marco deste século foi à construção do Hotel Copacabana Palace. “O 

presidente Epitáfio Pessoa encomendou um hotel de padrão internacional no Rio de 

Janeiro. (...) um dos maiores empreendimento genuinamente brasileiro do mundo do 

luxo – o Copacabana Palace” (D‟Angelo, 2006, p.75), e acrescenta que apesar de ser 

brasileiro, o empreendimento têm muita presença estrangeira, afinal foi projetado por 

                                                             
13

 Moët Hennessy Louis Vuitton ou LVMH é o principal conglomerado do negócio de luxo dirigido pelo 

francês Bernard Arnault. A lista de da LVMH consta com mais de 50 marcas, inclusive Louis Vuitton. 

(THOMAS, 2008, p.16) 
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um francês, o dinheiro era português, e as matérias-primas e adornos eram importados 

de diferentes partes da Europa. O Copacabana foi um dos poucos hotéis de luxo durante 

muito tempo, hoje, o Hotel Fasano em São Paulo, o Hotel do Frade em Angra dos 

Reis/RJ, o Hotel Santa Teresa também no Rio entre outros já atingiram a semelhança de 

alto padrão e requinte, mas “o Copacabana Palace permaneceu o mais famoso, tanto 

que, em 1997, foi eleito o mais luxuoso da América do Sul” (D‟ANGELO, 2006, p.76). 

Além do Copacabana, a joalheria H.Stern, tornou-se símbolo do luxo brasileiro. 

Criada em 1945, como pequeno ponto de compra e venda no Rio de Janeiro, a H.Stern 

expandiu e ganhou representatividade mundial, na década de 1960 já havia 

internacionalizado a empresa (D‟ANGELO, 2006). 

 Na década de 1950 e 1960 a comercialização dos produtos brasileiros se dava 

mais por imitações dos modelos europeus e/ou norte-americanos. Vale ressaltar que esta 

era a época do governo Vargas e logo depois o governo de JK, e conforme D‟Angelo 

(2006, p.76) “imitar era mais viável que importar, o Brasil era rigoroso na compra de 

produtos estrangeiros para que a indústria local se desenvolvesse e para evitar grandes 

desequilíbrios no balanço de pagamentos”.  

O autor salienta que nos anos 50, 60 e 70, a aquisição de produtos estrangeiros, 

neste momento, só era permitida por meio de viagens internacionais, os produtos não 

entravam no Brasil e com isso, a classe média entrou em ascensão, pois o poder 

econômico girava em torno dela. Porém, poucas eram as pessoas que realizavam essas 

viagens só para adquirir produtos de luxo,  

“Havia em alguns grupos o desejo por marcas internacionais famosas, mas a 

quantidade de informações disponível na época não ajudava a inflar o desejo. 

Deveria se pertencer a um círculo muito restrito, de pessoas com dinheiro e 

bem informadas, para saber que a marca X ou Y era „o máximo‟” 

(D‟ANGELO, 2006, p.77). 

Foram décadas de mudanças definitivas no perfil da sociedade brasileira, em boa 

parte, as identidades se moldaram pelos novos referenciais de consumo desenvolvidos 

durante anos.  

Um dos momentos mais difíceis do governo brasileiro foi durante a presidência 

de Fernando Collor de Mello, em 1990, diversas medidas econômicas foram tomadas, 

os salários foram estagnados e as poupanças foram confiscadas, gerando um impacto 
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radical sobre a sociedade. Todavia, este cenário se mostrou propulsor para Eliana 

Tranchesi, uma das pertencentes do círculo de detentores de dinheiro e conhecedores de 

marcas importadas. Com o governo Collor, Tranchesi aproveitou-se do momento que 

liberava as importações e transformou a história do Brasil e da Daslu
14

 no mercado de 

luxo (D‟ANGELO, 2006). 

Eliana utilizou de seus “gostos” pessoais e da percepção sobre suas clientes e foi 

em busca de logotipos reconhecidos, marcas famosas, luxo. Partiu para a Europa com a 

finalidade de convencer grandes grifes comercializarem seus produtos no Brasil. Apesar 

da dificuldade, Tranchesi conseguiu trazer algumas marcas e encher sua loja com 

marcas conhecidas e cobiçadas, hoje é conhecida como uma megastore, vendendo desde 

roupas femininas à infantis, masculinas, adolescentes, bem como decoração, acessórios, 

porcelas, cristais, jóias, charutos. Desse aspecto, D‟Angelo (2006, p.79) cita que 

“mesmo que a Louis Vuitton já operasse no Brasil havia um ano, pode-se dizer que a 

Daslu foi a grande pioneira desse novo boom do mercado de luxo, porque saiu a campo 

tendo em mãos um triunfo: a abertura das importações”. Somente quatro anos depois, o 

Brasil chegaria à estabilidade da moeda pelas mãos do presidente Itamar Franco, 

permitindo assim que as lojas de grife se instalassem e se apresentassem ao país com 

menos riscos e mais visão de vantagem em crescimento. 

“Em fins dos anos 90, São Paulo apresentava três pólos destinados ao 

consumo de bens de luxo, e o Rio começava a ganhar seus pontos-de-venda 

também. Favorecidos pela moeda estável e já integrados em novos 

referenciais culturais e de consumo – fortemente já alimentados pelas novas 

mídias, como a TV a cabo, revistas importadas e internet – os brasileiros 

mais afluentes da classe média passavam a ambicionar os itens de luxo (...) a 

diferença, agora, é que podiam atender aos seus desejos aqui mesmo, no 

Brasil” (D‟ANGELO, 2006, p. 80). 

Como visto, a mídia favoreceu muito os consumidores menos entendidos de 

grifes internacionais, pois permitiu aos telespectadores e leitores certa aproximação 

através de informações. A comunicação – tanto jornalística quanto publicitária – estava 

atenta aos aspectos dos anos 90, momento no qual que o luxo se tornava febre entre as 

classes sociais, ou seja, era a presença da classe média alta junto à clientela das grifes 

(D‟Angelo, 2006). As informações oriundas da mídia e dos profissionais auxiliam e 

educam a sociedade sobre serviços e produtos e, logo, alimenta-os na produção de 

                                                             
14 A Daslu era uma pequena loja em São Paulo e pertencia a mãe de Eliana Tranchesi, hoje atual 

proprietária. 
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desejos. “Se antes só os círculos mais antenados sabiam o que era uma bolsa Louis 

Vuitton, uma bota Prada, uma camisa Gucci, agora todos os leitores de jornais e revistas 

estavam familiarizados” (D‟ANGELO, 2006, p.81).  É neste momento que a classe 

média entra para um espaço antes reconhecido apenas pela clientela das grifes, porém o 

ato de consumir algum produto de luxo demanda conhecimento sobre marca, modo de 

consumo e uso, necessitando que o indivíduo pratique e aprenda sobre o produto, para 

só então passar a adquirir certa função e posicionamento social. 
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3.2 A GLOBALIZAÇÃO DO LUXO 

É perceptível que o luxo se tornou um setor de negócio com boas oportunidades, 

tanto empresarial, que os lucros aumentavam com os novos entrantes na categoria, 

como para estes consumidores, que utilizavam – e utilizam – mercadorias e serviços 

como código de reconhecimento social, uma ferramenta mediadora de status.  

Com base na classificação do Critério Brasil, apresentado por Strehlau (2008), 

que estima o poder de compra por classe econômica em relação a produtos e serviços de 

luxo, apenas “6% da população faz parte da classe A. O público original seria a Classe 

A1, mas muitas marcas estão, na verdade, atingindo também A2 e B, dependendo da 

média de preço da categoria do produto. A classe A1 possui renda média familiar de 

pelo menos R$ 7.793” (STREHLAU, 2008, p.16), enquanto as classes A2 e B1 

possuem renda média de 4.648 e 2.804 respectivamente (STREHLAU, 2008). Observe: 

Quadro 19. RENDA FAMILIAR (R$) PORCENTAGEM DE PESSOAS NO BRASIL 

Classes Renda média familiar (R$) Total Brasil (%) 

A1 7.793 1 

A2 4.648 5 

B1 2.804 9 

B2 1.663 14
15

 

Quadro 1: Renda Familiar Brasil 

Strehlau (2008) aprofunda o estudo sobre o poder aquisitivo do povo brasileiro 

comentando as pesquisas realizadas em 2005 e 2006, por Merrill Lynch e a consultoria 

Capgemini, que delinearam um mapeamento sobre o mercado brasileiro. Desse estudo, 

o autor comenta que “o ‟Relatório da Riqueza Global‟ indicou que o número de 

milionários no Brasil cresceu de 10,1% atingindo 120.400 pessoas. O aumento foi maior 

que a média no mundo (8,3%) e colocou o país em 9º lugar de crescimento de 

milionários (considerados aqueles que possuem mais de US$ 1milhão líquido para 

investir)” (STREHLAU, 2008, p.17). 

                                                             
15

 Fonte Erro! Apenas o documento principal.: STREHLAU, 2008, p.17 
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Este posicionamento do Brasil se dá pela presença de uma nova categoria de 

pessoas que são denominadas como ingressantes ou pertencentes ao novo luxo ou luxo 

acessível, em sua maioria, como coloca Strehlau (2008), representado pelo setor do 

agronegócio. O autor completa com uma ressalva:  

o novo luxo ou luxo acessível que está ao alcance do poder da compra de 

pessoas das classes B (...) Os consumidores dos produtos de luxo não são 

somente os milionários que desejam, por exemplo, o novo conversível 

Phantom Drophead Coupé, da Rolls Royce (preço mínimo de US$ 407 mil), 

mas sim pessoas bem de vida, como executivos, que se dispõem a pagar o 

preço de um produto de luxo dentro de uma categoria mais acessível como 

um Audi A3 Sportback na faixa de R$ 110,9 mil a R$145,5 mil 

(STREHLAU, 2008, p.19). 

Mesmo a taxa de milionários brasileiros sendo altamente inferior que na 

América do Norte e Europa, o Brasil é um dos países que mais cresceu na América 

Latina ficando atrás apenas da Argentina e seguido por Peru e Chile (STREHLAU, 

2008). Mesmo assim, é possível afirmar que a abertura dos portos e a 

internacionalização contribuíram para o crescimento do país em um dos nichos mais 

cobiçados pelas sociedades, o luxo, e ainda permitiram o refinamento dos consumidores 

brasileiros, favorecendo o surgimento de novos conceitos na categoria e novas 

experiências de vida. 

Depois de compreender as faces do Brasil referente sua inserção no mercado de 

luxo, é possível retomar o aspecto do luxo em termos mundiais, para isso parte-se do 

conceito de que o luxo tem em sua essência a subjetividade, segundo Castarède 

a definição de luxo é bem subjetiva. Aliás, dependendo do idioma, a palavra 

tem conotações muito diversas. Etimologicamente, indo da lux (ou seja, o 

brilho, o bom gosto, a iluminação, a elegância) à luxuria (o excessivo, o 

aberrante, o raro, o extremo), ela se equilibra eternamente entre dois pólos: o 

parecer e o ser, a aparência e a essência (CASTARÈDE, 2005, p.23). 

 Em 1980 grandes grupos econômicos mundiais, formado por magnatas, permitiram a 

ascensão do luxo no mercado para a sociedade média (THOMAS, 2008). Contudo o 

crescimento do luxo como negócio avançou a ponto de democratizar o luxo, torná-lo 

acessível a todas as classes. A partir desse momento, a alta-costura inaugura o luxo 

dentro da indústria da moda e torna-se referencial mundial.  

Em Moda Globalizada, Suzana Avelar, (2009) explana que o luxo está ligado ao 

excepcional, a uma marca de prestigio. O luxo é personalizado, sob medida, onde o 

nome e a genialidade do criador são venerados, ou seja, não é apenas o material que 
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constitui um produto de luxo, mas sim a essência do nome das conceituadas maisons, o 

prestigio da grife e o da marca.  

Nesse sentido, o luxo passa a ser realmente um modelo de negócio, pois as 

preciosidades dos materiais de luxo são culturalmente conhecidos e almejados por todas 

as sociedades. O luxo rompeu fronteiras, se segmentou, é visto e investido pelos 

mercados como fonte de negócio, sendo dividido em três grandes conglomerados: 

LVMH, Richemont
16

 e PPR
17

. Essas corporações comercializam as mais variadas linhas 

de produtos, desde vestuário a perfumes e artigos para casa. Avelar (2009) ressalta que 

“os produtos de luxo envolvem uma distribuição estratégica e um grande conhecimento 

de marketing, com o intuito de criar o „inacessível acessível‟”. 

A espiral da democratização da moda prossegue seu curso: após o momento 

em que instalou uma moda indústria de massa, mas de qualidade medíocre, 

sem estilo nem toque de moda, o momento em que a indústria do prêt-à-

porter oferece a preço mais baixo produtos de qualidade estética e de criação 

de moda específica. A democratização do sistema não se baseia apenas na 

exclusão de fato da Alta Costura, mas sobretudo na promoção concomitante 

da qualidade de moda do vestuário de massa (LIPOVETSKY, 2009, p. 114). 

 

Em função disso, a expansão e segmentação do mercado de luxo para as demais 

classes exigiu a formulação de estratégias de marketing mais direcionadas e 

meticulosamente estabelecidas, para que desejos inconscientes fossem provocados. 

Allérès (2006) aborda o luxo por meio de uma análise voltada para o marketing, onde 

considera a segmentação do luxo como característica da globalização e aumento de 

capacidade de venda para praticamente todas as classes.  

Objeto de luxo significa história, tradição, qualidade superior, raridade, 

inovação, distinção, classe, exclusividade, enfim, valor. Pressupõe os objetos mais 

tradicionais de extrema qualidade e marcas conceituadas até os objetos mais 

convencionais e de moda, socialmente reconhecidos, sobrecarregados de signos. Para 

melhor entender as segmentações desses objetos perante as classes sociais, é necessário 

partir da classificação proposta por Allérès (2006): 

                                                             
16 Richemont é dirigido por Johann Rupert. Considerado o segundo maior conglomerado de luxo. Possui 

diversas marcas entre elas a Cartier (THOMAS, 2008, p.49) 

17 Pinault-Printemps-Redoute ou PPR é dirigida por François-Henri Pinault. Yves Saint Laurent e Puma e 

o grupo Gucci são suas principais marcas 
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a) Luxo inacessível: composto por empresas antigas, fascinantes e com notoriedade 

internacional. A qualidade de seus objetos reside no fato de serem praticamente 

artesanais (no caso da Hermès e tradicionais da Baccarat). Distingue-se por objetos 

raros, famosos e por ser altamente oneroso. 

b) Luxo intermediário: caracteriza-se pelo desdobramento das marcas mais seletivas. 

São produtos de excelente qualidade (mas não tão perfeito quanto os produtos de luxo 

inacessível), os preços são mais acessíveis e sua difusão ocorre em quantidades 

limitadas. “É o que resulta da escolha deliberada de um artigo pelo qual se aceita pagar 

mais por causa de sua marca ou de alguma conotação valorizada” (Castarède, 2005, p. 

84). Por exemplo, bolsa Louis Vuitton ou isqueiro Cartier. 

c) Luxo acessível: incide em maior desmembramento de casas muito seletivas. Por ser 

de fácil aquisição, a concorrência é maior, sua qualidade é ainda menos elevada, ou seja, 

produtos menos raros, menos originais. Consiste em fornecedores produzindo para 

diferentes marcas, isso porque a fabricação ocorre em série. Os preços correspondem a 

uma indispensável relação de qualidade-preço. São produtos reconhecidos no universo 

do consumo comum. Design, originalidade e apelo histórico são os valores agregados a 

essas marcas. O perfume Poison de Dior e o tênis Puma são dois exemplos. 

“Desde que o luxo ampliou seu alcance de mercado médio, encontrou algo com 

o qual não havia contato: a concorrência séria de empresas de „moda rápida‟, como 

Zara
18

, Topshop
19

, que produzem roupas e acessórios novos e estilosos o ano todo e 

mandam para suas lojas semanalmente” (THOMAS, 2008, p.290). É notável que a 

concorrência torna-se muito presente, visando esses produtos acessíveis e 

intermediários, pois o foco do negócio de luxo esta na lucratividade, nos resultados. 

Se há algo que mudou na história do luxo nos últimos trinta anos, é o foco 

obstinado na lucratividade. Antigamente, quando as marcas de luxo eram 

empresas de capital fechado os donos se importavam com o lucro, mas o 

principal objetivo era produzir os melhores produtos possíveis. No entanto, 
desde que os magnatas assumiram o controle, esse objetivo foi substituído 

por um fenômeno chamado culto ao luxo (THOMAS, 2008, p.37). 

                                                             
18 A Zara é uma rede de lojas de roupas e acessórios para o público feminino e masculino pertencente ao 

Grupo Inditex original da Espanha. Oferece dez mil novos produtos anualmente 

19 Topshop pertencente ao grupo Arcádia e dirigida por Philip Green, produz em média trezentos novos 

modelos por semana 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Roupas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Inditex
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Dessa perspectiva, Lipovetsky (2009) analisa o atual conceito de luxo além dos 

valores de ostentação, incluindo então, a diferenciação e inserção de classes em que 

remetem à importância de seduzir o emocional de cada pessoa.  

Neste contexto, de luxo acessível e oportuno a maioria das classes é que a marca 

Carmim se insere. Com fabricação em série, a marca prima pela quantidade limitada, 

pela qualidade e originalidade. Reforçando a afirmação já apresentada, “Carmim vende 

estilo de vida”
20

. Portanto, é possível analisar a marca Carmim, dentro deste segmento 

de luxo acessível, pela carga emocional que carrega e remete aos seus consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20

 Joel Ocampos Barbosa – Gerente da Loja Hangar Santa Maria Shopping. Entrevista concedida a Ariélli 

Martini, em 20 de Agosto de 2009 
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3.3 A REPRESENTAÇÃO DO LUXO 

Conforme visto anteriormente, luxo não é apenas seda, ouro, prata, pedras 

preciosas e semipreciosas, o luxo mexe com a subjetividade das pessoas, com o 

inconsciente. Ele “está ligado essencialmente a nossas pulsões, sejam elas boas, sejam 

ruins. A principal regra da vida é assumi-las ou sublimá-las” (CASTARÈDE, 2005, 

p30) e para isso o ato de consumo se torna vital. O desejo quando tão profundo não vem 

à realidade de forma lógica, é neutralizado a partir de agentes defensores de nossa 

mente, como expressa Allérès  

todos os atos de consumo, quer que sejam vitais, repetitivos e ordinários, 

quer, ao contrário, excepcionais, subjetivos, às vezes supérfluos, são 

impregnados de um desejo profundo e irracional [...] reveladores de uma 

certa conformidade ou de uma lógica de comportamento, classificando seus 
decisores em grupos sociais, q2ue pertencem, eles próprios, a conjuntos de 

grupos sociais que compõe uma sociedade bem definida (ALLÉRÈS, 2006, 

p.65). 

Os estudos desses autores vêm ao encontro dos anseios do que se pretende 

entender quanto ao comportamento do consumidor perante os produtos de luxo, no 

sentido de indicar a personalidade e a convivência das pessoas nos grupos sociais, pois a 

representação de certos produtos ou de produtos a determinadas classes altera o 

imaginário dos consumidores. A partir de tal perspectiva, o consumo preenche a 

satisfação das necessidades sociais, que consiste no desejo de aceitação pelo grupo, de 

ajustar-se a seu contexto, de imitar a sua classe ou a de nível superior, ou ainda de se 

diferenciar do todo por meio do grupo.  

A partir de pequenos artigos de luxo os consumidores podem se reafirmar. A 

aquisição de uma gravata Hermès, um cinto Gucci, uma mala de viagem Vuitton, um 

tênis Nike, uma sandália Prada, um jeans Calvin Klein, uma caneta Montblanc ou um 

perfume Chanel, pode vir a significar a compra de um sonho. É o efeito ilusório 

sobressaindo à realidade. Como define ALLÉRÈS (2006, p. 57) 

mesmo que seja muito útil, menos necessário ou muito fútil, todo o objeto 

parece encerrar um potencial de significações, que têm por finalidade a 

classificação dos objetos, dos atos, que os acompanham e dos indivíduos que 

os determinam [...] Esses objetos, para adquirir seu prestígio social, para se 

distinguir dos objetos comuns, são portadores de marcas significativas, 

graças a sua história, graças à qualidade ou a originalidade de seus produtos 

(ALLÉRES, 2006, p.57). 
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Assim sendo, pode-se entender o luxo não só como ostentação, mas também 

como um investimento patrimonial ao alcance da realidade da sociedade. O luxo não é 

mais intangível e inimaginável como no início dos séculos XVIII ou XIX, em que o 

poder era dos nobres, atualmente esta próximo da sociedade como um todo 

(CASTARÈDE, 2005). É por ter obtido tamanha abrangência que este mercado se 

esforça para criar um mundo de fantasia a fim de satisfazer os desejos de seus clientes. 

Afinal, o consumidor vive a realidade dos dias comuns, já nos momentos de consumo 

por prazer, ele refugia-se em busca da incansável satisfação.  

É sob a lei da sedução que as campanhas publicitárias reinam no mundo da 

moda e, principalmente do luxo. Lipovetsky (2009, p. 231) discorre: “num universo 

comunicacional pluralista submetido aos recursos publicitários, é a forma que a moda 

organiza a produção e difusão de seus programas”. Vale ressaltar que - assim como 

qualquer outro produto – o mercado da moda realiza pesquisas sobre consumidores com 

o intuito de absorver seus anseios e depois lançá-los. O autor ainda destaca que, 

“enquanto houver mais canais e mídia especializados concorrendo, mais o principio da 

sedução, medido a golpes de sondagens será implacável” (LIPOVETSKY, 2009, p. 

231). Partindo dessas acepções, cabe buscar a diferença na essência para, então, seduzir 

o consumidor através de seus sonhos.  
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4. METODOLOGIA 

Apoiado na abordagem de conceitos que envolvem luxo e comportamento do 

consumidor, o foco deste trabalho final de graduação ocorre sobre a análise do 

comportamento dos consumidores de 20 a 25 anos que adquirem a marca Carmim na 

loja Hangar de Santa Maria/RS, levando em consideração seu posicionamento de luxo 

acessível no mercado local.  

Com a finalidade de analisar o consumidor, optou-se por adotar uma pesquisa de 

caráter qualitativo e exploratório. A escolha pela pesquisa qualitativa se desenvolveu no 

sentido de obter maior conhecimento sobre os elementos significativos e representativos 

do objeto como indivíduo e sua compreensão nas relações sociais. Para Minayo (2001) 

a pesquisa qualitativa trabalha com um universo de motivações, significados, 

aspirações, valores, e principalmente a analogia da identidade entre o sujeito e o objeto. 

Quanto ao caráter exploratório, a opção se fez para levantar maiores informações 

a respeito da marca e das segmentações do luxo. Vale ressaltar que o consumo e as 

formas de consumo estão em constante transformação, bem como as manifestações de 

comportamento de acordo com a época, posição econômica, social e cultural. Segundo 

Gil (2006, p. 43), “as pesquisas exploratórias têm como finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação do problema”.  

Diante disso, o autor acrescenta que o objetivo destas pesquisas é para proporcionar 

maior visão e aproximação acerca do fato.  

Este trabalho é sustentado por pesquisa bibliográfica – abrangendo diversos 

autores sobre os temas: negócio de luxo e comportamento do consumidor – e pesquisa 

documental, pela necessidade de se trabalhar com fontes pontuais para sustentar o 

estudo. Quanto ao método bibliográfico, Stumpf (2005, p.53) coloca que “à medida que 

o indivíduo vai lendo sobre o assunto de seu interesse, começa a identificar conceitos 

que se relacionam até chegar a uma formulação objetiva e clara do problema que irá 

investigar”. Já Moreira (2005) salienta que o método documental, “compreende a 

identificação, a verificação e a apreciação de documentos para determinado fim [...] 

porque pressupõe o ângulo escolhido como base de investigação” (MOREIRA, 2005, 

p.271 - 272). Logo, podemos perceber que ambos os métodos apresentam teor, 

conteúdo e seleção de análise sobre determinado tema. Sendo assim, essas pesquisas se 
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fizeram importantes e necessárias durante todo o processo de construção e análise do 

estudo. 

Seguindo a proposta de pesquisa, a fim de obter análise de significados do 

consumidor perante a marca Carmim na loja Hangar de Santa Maria/RS, é que este 

estudo focou sua metodologia em estudo de caso - caracterizada por obter maior 

aprofundamento de um específico objeto de estudo. O estudo de caso parte do princípio 

de estudar as particularidades de um caso a respeito de um todo, conforme Marcia 

Duarte IN Duarte e Barros (2005, p. 216) “é um meio de organizar dados sociais 

preservando o caráter unitário do objeto social estudado”, ou seja, é uma abordagem 

com olhar social que busca analisar o indivíduo e seu contexto, não podendo ser visto 

somente como aplicação de uma técnica a fim de contabilizar números. 

 Como visto, o trabalho aborda a subjetividade como um dos principais 

componentes do consumidor, assim, para corresponder aos objetivos propostos foi 

realizada a aplicação da técnica de entrevista em profundidade. Para isso, foram 

selecionadas (de maneira aleatória e por conveniência) sete pessoas dentro do público 

previamente estabelecido para descobrir como se relacionam com tais produtos.  

A entrevista em profundidade “explora um assunto a partir da busca de 

informações, percepções e experiência de informantes para analisá-las e apresentá-las 

de forma estruturada” (DUARTE, 2005, p.62). O objetivo desta técnica é intensificar o 

conteúdo das respostas e a subjetividade para atingir uma interpretação e estrutura do 

comportamento sobre o tema pesquisado. Duarte (2005) salienta que este tipo de técnica 

tem a intenção de descobrir como o objeto de estudo é percebido pelos indivíduos, e 

complementa: “a entrevista em profundidade é uma técnica dinâmica e flexível, útil 

para a apreensão de uma realidade tanto para tratar de questões relacionadas ao íntimo 

do entrevistado, como para a descrição de processos complexos nos quais está ou esteve 

envolvido” (DUARTE, 2005, p.64).  

Para isso, o tipo de entrevista abordado é de caráter informal e semi-aberta com 

o apoio de um roteiro-guia e gravação de áudio, estabelecido mediante a pesquisa 

bibliográfica e elaboração do referencial teórico. Podemos determiná-la como uma 

abordagem em profundidade com respostas indeterminadas, o que permite um amplo 

campo de interrogativas e interpretações. Conforme Duarte (2005) este tipo de 
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entrevista caracteriza-se pela flexibilidade e pela possibilidade de explorar ao máximo 

determinado tema e assim aproximá-lo ao da resposta que deseja obter para o problema 

pesquisado. 

Com caráter da pesquisa informal, porém focada e seguida por uma pauta, a 

maioria das entrevistas ocorreu em uma cafeteria no shopping central da cidade de 

Santa Maria, proporcionando mais proximidade e conversação aberta com o 

entrevistado, visto que a percepção e compreensão sobre os diálogos dos entrevistados é 

que se faz extremamente importante. A conversação partiu da apresentação breve e 

geral sobre o trabalho desenvolvido e logo a questionamento sobre os dados pessoais do 

entrevistado a fim de conhecer um pouco mais e tornar a conversação mais interessante 

do contato e até mesmo da gravação (mesmo que consentida), o encontro durou em 

média de 45 minutos variando do comportamento do entrevistado.  

Após a conversação inicial, começaram as perguntas. Primeiramente abordadas 

de forma geral sobre moda, estilo, compra e a visão do entrevistado sobre luxo, depois 

foram abordadas perguntas mais específicas sobre a marca Carmim e se essa na 

condição do entrevistado faz ou não parte do segmento de luxo. O roteiro foi 

estabelecido mediante a pesquisa bibliográfica e elaboração do referencial teórico, 

estruturado sobre a dimensão da marca, consumo e comportamento do consumidor 

(conforme apêndice).  

 

 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS  

O propósito deste trabalho final de graduação é analisar a percepção do 

consumidor de 20 a 25 anos, de ambos os sexos, sobre os produtos de luxo acessível da 

marca Carmim adquiridos na loja Hangar de Santa Maria/RS. O modelo utilizado para a 

análise faz referências a significados como identidade, bem estar, estilo de vida fazendo 

relação da renda da pessoa entrevistada com o produto específico Carmim, sendo que 

em primeira instância foi realizado o diálogo sobre moda, estilo e forma de compra, 

seguido de perguntas específicas sobre a marca e a relação do consumidor-entrevistados 

com o produto Carmim. 
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A análise que fundamenta este trabalho consiste ao todo em sete (07) pessoas, 

sendo quatro (04) mulheres e três (03) homens, a partir da metodologia citada 

anteriormente. Os consumidores foram selecionados com a ajuda do gerente da loja 

Hangar a partir da faixa etária estabelecida no trabalho, em função disso, ele selecionou 

os clientes que consomem mais a marca Carmim, atuantes nas mais distintas áreas do 

mercado profissional. A escolha pela faixa etária condiz pela transição do modo de vida, 

afinal são pessoas jovens, com diferentes perspectivas, mas como afirma Solomon 

(2008, p.30), são “pessoas que pertencem a uma mesma faixa etária difiram quanto a 

muitos outros aspectos, elas tendem a compartilhar um conjunto de valores e de 

experiências culturais comuns que mantêm ao longo de sua vida”. Durante a análise foi 

possível perceber semelhanças no conjunto de valores, experiências sobre o tema 

abordado, gostos e preferências em relação à marca Carmim. Abaixo segue o quadro 

com detalhamento do perfil dos participantes entrevistados consumidores da marca 

Carmim da loja Hangar de Santa Maria/RS. 

Perfil dos participantes da pesquisa: 

SEXO ATIVIDADE/CARACTERÍSTICA 

Feminino 20 anos, estudante, mora sozinha, dependente dos 

pais economicamente (não recebe mesada). 

Feminino 24 anos, vendedora, mora com os pais, renda média 

mensal de R$500,00 mais comissão do mês. 

Feminino 24 anos, técnica em enfermagem, mora sozinha, 

renda média mensal de R$1.200,00. 

Feminino 25 anos, promotora de vendas, divide apartamento 

alugado com amigo, renda média mensal de R$ 1mil 

mais comissão do mês. 

Masculino 22 anos, policial militar, mora sozinho, renda média 

mensal de R$2mil. 

Masculino 23 anos, fotógrafo, mora sozinho, renda média 

mensal de R$ 4mil. 

Masculino 25 anos, empresário, mora com os pais, renda média 

mensal de R$ 2mil. 
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A estrutura de apresentação dos resultados está dividia em duas partes: primeiro 

sobre aspectos gerais de moda, estilo e consumo, e segundo são questões específicas da 

marca e dos produtos Carmim, sendo que os temas subjetividade, percepção, identidade, 

sociedade e luxo estarão relacionados. Os depoimentos foram gravados, transcritos e 

analisados utilizando a técnica de análise do discurso, pois a interpretação está baseada 

na reflexão do entrevistado sobre determinada abordagem em relação ao seu mundo, 

assim o sentido está baseado na infinidade de significados e inscrito no discurso 

corrente.  

 

 

4.1.1 ASPECTOS GERAIS: MODA, ESTILO, CONSUMO 

O vestir é a mídia expressiva que melhor comunica a essência da pessoa e que 

conduz a dimensão social da qual essa faz parte, assim a moda pode ser considerada um 

código detentor de significado estabelecendo informação a quem observa e é observado, 

logo é uma maneira do sujeito experimentar e se comunicar numa comunidade.  Assim, 

a moda oferece uma infinidade de opções em cores, cortes, tecidos, modelos, 

combinações, acabamentos, peças que adaptadas ao gosto pessoa formam o conjunto, a 

personalidade da pessoa. Cabe salientar a visão de alguns entrevistados sobre o que 

consideram moda: 

Moda é questão de estilo e personalidade. Ela ta aí pra nos 

ajudar a melhor nos vestirmos, mas tem que ter estilo, se não 

vira bagunça.  

(Vendedora) 

Eu não acompanho tanto a moda assim, o que ta na moda agora 

e tal. Eu procuro me adequa com o que as lojas mostram, com o 

momento que eu to vivendo, e a roupa que se enquadre em mim. 

Vi aquela roupa assim, gostei, que legal, serviu bem, fico bacana 

em mim, beleza. 

(Policial Militar) 
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Moda é o que os estilistas apresentam como nova tendência, ai 

vai de como a pessoa vai usa as peças, como ela vai joga pra fica 

bem, bonita e confortável. 

(Fotógrafo) 

 

Para a Vendedora a moda diz respeito a personalidade, é o vestir e o modo de 

usar que fala sobre a pessoa, sobre a visão de ser e não apenas de possuir e copiar o que 

os estilistas apresentam como tendência. Semelhante ao posicionamento do Fotográfo, 

que considera a moda como uma forma de “saber vestir”, e com isso considera 

apresentação dos estilistas como personagens que induzem por épocas (tendências 

outono-inverno e primavera-verão) ao estilo das pessoas e as permitem a usar e ousar 

nas cores, cortes e formas de usar o vestuário, reforçando o modo conforto em estar bem 

vestido.  

Na citação do Policial Militar, que diz não acompanhar a moda é possível 

caracterizar como uma ação típica do pensamento consciente/racional, como uma 

alternativa de fugir do senso comum “estar igual a todos”, no sentido de não se sujeitar 

as influências do mercado da moda. O “não” procurar saber o que está sendo 

apresentado pelos estilistas não quer dizer que não se saiba de moda, do que está 

presente no vestuário, afinal, moda é a percepção, é a observação sobre o vestir das 

pessoas. Para ele, a sua referência esta na vitrine das lojas, em se adequar ao que elas 

apresentam, porém tudo que lá esta são as tendências dos modelos dos estilistas da 

marcas. Nem todos os atos de consumo ocorrem de maneira consciente. O gostar e optar 

pela compra de determinado produto indica muito mais que sua aquisição pela 

qualidade física, mas sim, no conceito que é elaborado na mente do consumidor, este se 

apresenta carregado significados de: estar bem vestido, segurança com o corpo e beleza, 

seja ela afirmada (consciente) ou não (inconsciente), pois o ato de comprar se realiza em 

cima daquilo que é considerado, por algum motivo, melhor pra si, e não simplesmente o 

ato “comprar por comprar”. 

 Logo, o que está presente nas lojas e vitrines é a tendência exposta pelas 

marcas, ou seja, a tendência se constitui no inicio da criação da coleção, os estilistas se 

reúnem com o pessoal responsável de marketing e definem o caminho, o tema escolhido 
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para a coleção. Assim, na passarela são apresentas as peças de uma forma mais ousada e 

quando partem para a comercialização, as roupas ganham uma nova remodelagem, que 

se estendem a vitrine das lojas e a campanha das marcas. Em função disso, as marcas 

buscam atrair o seu público com individualidade aliada a uma imagem acessível, logo 

não há como ignorar as tendências e sim ajustá-la ao gosto pessoal, se permitir estar 

bem consigo e com o meio no qual esta inserido.   Desse modo, podemos entender que 

todo e qualquer produto, em especial o vestuário, constrói uma identidade, uma posição 

para si e para os outros. A moda é um período cíclico, adotada como forma de 

comportamento, na totalidade de ser perceptível dentro de determinado grupo social, 

apresentando um acúmulo de códigos e significados, uma forma de expressão cultural, 

obedecendo a uma posição estética e de distinção social. 

Portanto, vestuário e acessórios são uma maneira de desvendar a personalidade 

de quem usa. Na maioria dos livros estudados, foi comum encontrar a citação das 

passarelas, novelas, apresentadores (as) de programa de televisão como ditadores da 

moda, porém neste trabalho a percepção revelada foi o contrário. Os participantes 

trouxeram sua realidade, salientando o quesito conforto e o estar bem consigo, como 

principal referência para estar incluído no ciclo da moda e do social. É a posição de 

pessoas desconhecidas, com estilos de vida diferentes, mas com concepções 

semelhantes: o sentir-se bem.  

Da reflexão dos participantes em relação à moda surgiu o questionamento sobre 

o que entendem e percebem por estilo. Abaixo, as respostas tornam a seguir o princípio 

de bem estar, o que se faz sinônimo de se aceitar e ser aceito por seus gostos, beleza e 

conhecimento sobre o que usar e como usar. 

 

É a autêntica pessoa. Tanto no seu dia-a-dia, quanto em uma 

ocasião mais formal. 

(Promotora de Vendas) 

 

É se vestir confortável e confiante. 

(Técnica em Enfermagem) 
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Cada um tem o seu. Acho que da pra associa com moda. Estilo é 

o que tu usa, e o que tu usa é a moda. Estilo é o modo de tu 

vestir, é o modo que tu leva o teu dia-a-dia. 

(Empresário) 

 

Ter estilo é expressar referências e rejeições por determinadas marcas e 

características de vestir, é ter atitude levando em conta sua personalidade, cada pessoa 

escolhe o estilo que melhor fica bem, sem necessariamente abrir mão de suas 

convicções, consiste em um processo de auto-afirmação, conceito este que pode ser 

confirmado na percepção da Promotora de Vendas.  

O argumento de bem estar e de conforto predominam, assim é possível observar 

por este grupo de participantes que a moda não é uma ditadura, mas sim uma maneira 

de afirmação pessoal. O estilo incide na elaboração da aparência, atrai pela significação 

de imagens e símbolo, penetrando na personalização e nos atributos que incidem sobre 

os papéis sociais. Dessa perspectiva o estilo de vestir condiz com a individualidade de 

cada um e também com a interação social. Cabe apresentar a percepção do Policial 

Militar, que traz a concepção de que estilo faz parte da construção da personalidade: 

 

Pra mim são experiências de vida que cada pessoa vive, e cada 

momento se é uma pessoa, e de acordo com o tempo, cada 

pessoa amadurece e vai vendo o que quer da vida. Eu acho que a 

procura por uns estilos é um pouco pra chama atenção, por 

exemplo, esses „emos‟
21

, é geralmente esse pessoal mais novo, 

pré-adolescente se veste e lida com essa maneira, não sabe o que 

quer da vida, não tá bem preparado, eu acho que é isso. 

(Policial Militar) 

  

Com essa citação, também é possível analisar o estilo como parte de transição do 

comportamento durante os estágios da vida, no sentido de constituir a definição da 

personalidade dentro do aspecto social. Além de ser uma busca por expressão carregada 

                                                             
21 “Emo ou Emocore (abreviação do inglês emotional hardcore) é um gênero de música derivado do 

hardcore punk. O termo foi originalmente dado às bandas do cenário punk de Washington, DC que 

compunham num lirismo mais emotivo que o habitual” (Wikipedia, 2008, p.01). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hardcore_punk
http://pt.wikipedia.org/wiki/Punk
http://pt.wikipedia.org/wiki/Washington,_DC
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de significados, sejam individuais ou de um grupo, enquanto busca de aceitação, é uma 

questão predominante em determinados estágios da vida.  

O jovem, aqui em questão, é representado pela “Geração Y”
22

, correspondente 

ao grupo de jovens com até 25 anos de idade. São expressivos, estimulados por 

atividades, fazem tarefas múltiplas, se preocupam com o enriquecimento pessoal, ávidos 

por conhecimento e bem-estar, e ainda, com presença marcante no mercado de 

consumo, porque são pessoas que conhecem marcas, produtos, independentes em 

relação a suas vontades, com idéias próprias do que realmente desejam comprar, onde 

ir, o que fazer e como fazer. Mesmo assim, trata-se de um período de experimentação de 

gostos e estilos, uma forma de entender e buscar suas preferências, aceitação social e 

definir uma  identidade.  

O modo de vestir permite a satisfação dentro de algum grupo, bem como a 

diferenciação perante as outras pessoas ou sociedade. É preciso compreender que moda 

e tendências são variáveis, mas o estilo não. Estilo é pessoal, é aquilo que você é, aquilo 

que você buscou durante um espaço de tempo da vida (a adolescência é o período de 

experimentações) e em certo momento resolveu tomar pra si aquela forma e se assumir 

com as escolhas. Só a partir dele que a pessoa consegue encontrar a sua singularidade, 

pois ele representa não só com a vestimenta, mas também o próprio modo de agir, 

pensar, ser.  

Cada indivíduo tem uma forma de comportamento, baseado na estrutura que 

cada sujeito deseja ter e ser como personalidade. Assim, a pessoa quando descobre seu 

estilo e o adere com autenticidade, ela passa a adquirir produtos que se adaptem a seu 

modo de viver.  Em função disso, é possível compreender o comportamento do 

consumidor em função do consumo, posto que muitos produtos ajudam a definir a 

individualidade das pessoas, de um grupo, de uma sociedade, ou seja, as pessoas 

compram produtos não somente pelo que eles fazem, mas sim pelo que significam, claro 

que isto não descarta a importância do produto, apenas ressalta que o significado e a 

representação dos produtos está muito além de suas funções básicas. 

                                                             
22

 Geração Y corresponde aos nascidos na década de 1980. 
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Os consumidores desempenham relações com os produtos, criando seu 

autoconceito, sua identidade. É a partir do consumo de produtos que passa a existir a 

relação de alguma emoção – amor, afeto, apreço – do consumidor por determinada 

marca. Em busca de compreender o comportamento de consumo dos participantes deste 

caso específico, questões de como ocorre à compra, roupa de marca, influência dos 

vendedores e a sua relação com os produtos foram instigadas.  

 

Eu compro quando sinto falta, quando preciso, vou lá e compro 

ou tem um evento, casamento ou festa especial ou quando vou 

sai à noite mesmo, sempre procuro compra uma roupa nova [riso 

tímido]. Olha não sei dize freqüência por tempo, porque eu 

compro quando to precisando,quando sinto vontade, 

necessidade. Quando eu sinto necessidade?! Hummm ah 

depende, as vezes quero uma cor, ai não tem, ai vou lá e 

compro. Quando não combina com o tênis, ai tem q compra 

camiseta nova, ou às vezes surge aquela vontade quando to 

passando pelo centro, olho a vitrine, gosto, achei legal... aí entro 

pra vê, experimento, e se sento, eu levo. [Em relação a roupas de 

marca:] Eu gosto de roupa que me sinta bem, que me passe 

segurança de bem vestido. É bom pra mim e pro meu ego.  

(Policial Militar) 

A prática do consumir, em específico, o vestuário é dos elementos que melhor 

representa o consumo em si, pois é um ato recorrente que repousa na individualidade. 

As atitudes de consumo variam muito de indivíduos para indivíduos, mas independente 

disso elas transmitem a sua dimensão de viver e de sua comunicação pessoal e social. A 

compra muitas vezes ocorre de maneira inconsciente, e começa antes mesmo da pessoa 

se dirigir até a loja. A partir da citação, que o Policial Militar fala sobre a sua forma de 

comprar roupas, é possível visualizar todo o processo da tomada de decisão, porém é 

importante lembrar que este procedimento não ocorre sempre nesta ordem ou mesmo 

um ou outro pode nem chegar a acontecer. É possível identificar e analisar o processo 

decisório: 

1) Eu compro [roupa] quando sinto falta: aqui é o início da ação, chamado de 

reconhecimento do problema, a consciência de querer algo. O sujeito sente desejo ou 

necessidade de adquirir algo para determinada ocasião ou simplesmente para satisfazer 

uma vontade. Desta abertura, é possível destacar que o participante da pesquisa 
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responde de maneira racional a sua forma de compra, - Eu compro quando sinto falta, 

quando preciso, vou lá e compro ou tem um evento, casamento ou festa especial-, mas 

também é permitido ver que essa aquisição pode ocorrer sem que realmente aja um 

problema enquanto o sentido se trata de necessidade: “ou quando vou sai à noite 

mesmo, sempre procuro compra uma roupa nova”. O princípio do reconhecimento 

consiste em responder as perguntas: o que preciso/quero?, para que?, onde posso 

encontrar?. Caso essas perguntas não apresentarem sentido incisivo, a compra deixa de 

ser racionalizada por inteiro e passa apenas ao sentido de desejo, o querer possuir algo. 

Essa técnica de reconhecimento é interrompida quando a vontade incomoda as 

convicções do sujeito ou quando o fator econômico, social ou emocional não o permite 

seguir a diante, caso contrário o problema percebido é levado à frente passando pelas 

outras etapas.  

2) Tô passando pelo centro, olho a vitrine:  neste estágio a importância se dá em 

solucionar o problema, é a procura. Aqui a pessoa, busca o que deseja ou necessita, 

pode ir a traz de informações – isto quando se trata de um produto no qual o consumidor 

não tenha total conhecimento – ou não – caso se trate de um produto corriqueiro ou de 

interesse já experimentado. 

3) Achei legal... Aí entro pra vê, experimento: nesta etapa o individuo já 

encontro algo que parece resolver seu problema, mas ainda é preciso avaliá-lo. A 

avaliação do produto consiste em comparação direta ou indireta. A primeira esta 

relacionada com o preço, a qualidade do material, ao tamanho – a estrutura física, já a 

segunda (indireta), compara o produto, aparentemente escolhido, com outros produtos 

de marca, qualidade, estilo, cores e até mesmo cheiro semelhante. “Eu gosto de roupa 

que me sinta bem, que me passe segurança de bem vestido.”, aqui, o Policial apresenta 

pelo lado racional, a segurança em estar vestido, se mostra confiante com o 

modelo/estilo escolhido (vale lembrar que este é o mesmo que diz não acompanhar a 

moda, a não ser pelas vitrines), que também pode ser observada com a característica 

psicológica, uma aparência e sensação de superioridade, tanto para si quanto para a 

avaliação dos outros. Bem como quando salienta: “É bom pra mim e pro meu ego” onde 

assume de maneira mais objetiva traz a realidade que o produto em si, só enquanto 

qualidade e funcionalidade não contentam, é preciso e satisfazer as pulsões, as energias 
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internas do condicionamento do comportamento. A relevância desses fatores está no ato 

de como se desenrola o processo decisório. 

4) Se sento, eu levo [a roupa]: última fase do processo de decisão: a escolha e a 

compra. Depois de passar por reconhecimento do problema, busca de informação, 

avaliação das alternativas, a escolha e a compra finalizam esse ciclo. A escolha pode 

resultar das variáveis do próprio consumidor (as prioridades que procura em 

determinado produto, já analisadas) ou de específica situação – quando preciso, vou lá e 

compro ou tem um evento, casamento ou festa especial ou quando vou sai à noite 

mesmo, a vontade de estar com algo novo passa de desejo à necessidade, ao ansiar 

determinados itens para estar bem colocado perante a sociedade ou ao circulo de 

pessoas que mantém contato A escolha ocorre pela intenção de obter certa marca ou 

produto ou por alguma noção de que desejar algo. Logo, se o objeto é escolhido e esta 

de acordo com os fatores financeiros e psicológicos da pessoa a compra é efetuada. 

Outro caso interessante analisar dentro deste trabalho é quando o consumidor 

entra na loja para simplesmente olhar ou procurando algo sem objetivo claro, nesse 

aspecto ele pode sofrer uma influência decisiva por parte do vendedor. O vendedor 

capaz de captar a personalidade da pessoa exerce maior controle sobre a compra e 

venda, ele consegue, de maneira peculiar, orientar e induzir a compra, pois dentro de 

uma loja, além de uma boa estrutura física (paredes bem finalizadas, araras, ar-

condicionado, local limpo) e atrativa (música ambiente), há inúmeras alternativas de 

roupas e acessórios dispostos de forma que venham a seduzir o consumidor, e com isso 

um desejo latente pode vir à tona. Contudo, há consumidores, como o Empresário, que 

prefere realizar suas compras sozinho, assim o processo de compra ocorre literalmente 

por gosto pessoal: 

Eu entro no provador, experimento, me olho. Se eu gostar, eu já 

compro, não gosto de opiniões. Olha... eu prefiro roupas de 

marca, não vou te menti, mas o porquê [pensativo]?!... É que 

assim, roupa de marca me veste bem, tem qualidade que dura, 

tem certa exclusividade, as que eu compro são confortáveis, eu 

me adaptei a elas [marcas]. 

(Empresário) 
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O participante mostrou segurança quando disse que escolhe suas peças e sem 

precisar de opiniões, pois não gosta de recebê-las e compra apenas o que acredita ter 

tido um bom caimento em seu corpo. Atitude que pode ser percebida como uma forma 

de proteção pessoal, não permitindo a indução dos vendedores. Diferente do caso da 

Técnica de Enfermagem, que divide a sua prova com os vendedores, mas salienta que a 

sugestão ou comentários no ato da prova de roupa não justificam a sua escolha, isso 

porque prefere seguir o seu estilo, sua personalidade, para só então tomar sua decisão de 

forma livre e espontânea: 

 

Geralmente vou sozinha comprar roupa, mas quanto à opinião 

dos vendedores eu deixo acontece, mas não vou só por eles, eu 

sei do que eu gosto. Uma roupa de marca pra mim tem que te 

qualidade, segurança, conforto. 

(Técnica de Enfermagem) 

 

Já a colocação da Vendedora, ainda apresentado sob a perspectiva de influência 

dos comerciantes, se apresenta mais suscetível à indução, a influência, pois ela não tem 

certeza do que busca, nem se realmente quer e/ou precisa. Adquire meramente por 

querer.– “Compro aquilo que eu gosto, não necessariamente só quando preciso usa” 

(veja a citação abaixo). 

 

Não vou com ninguém comprar roupa. Compro aquilo que gosto 

e me sinto bem, não necessariamente só quando preciso usa. 

[Em relação a roupas de marca:] Verifico a qualidade, 

durabilidade e exclusividade do produto 

 (Vendedora) 

A partir dessa participante também podemos verificar a escolha e aquisição por 

dois fatores: pela racionalidade “se gosto” e pela subjetividade “depende da minha 

inspiração”, daí a necessidade de entender o quesito de interpretação individual e 

social, pois o produto adquirido precisa ser funcional e ao mesmo tempo apresentar a 

extensão do significado que a pessoa deseja quando adquire e veste determina roupa. 

Assim, se o consumidor não tem o objetivo racionalizado pode ser nesse momento que 



49 

 

o vendedor capte suas características e vontades e passe a apresentar modelos de roupa e 

acessórios que venham conseguem a seduzir a pessoa. 

Nas três citações aqui desenvolvidas, os participantes deixaram explícito que 

preferem roupas de marca pela sua qualidade, durabilidade, exclusividade e conforto. É 

interessante destacar que quando há reconhecimento satisfatório em relação marca, o 

consumidor cria um envolvimento maior com o produto, podendo vir a gerar lealdade 

com a marca, pois o sujeito que passa a conhecer determinada marca e fica satisfeito, as 

decisões futuras podem recair sobre o que foi aprendido na compra passada, podendo 

agir sobre as informações do consumidor e suas compras futuras. 

Outro aspecto que chama atenção nesta análise do comportamento do 

consumidor se refere à renda econômica dos participantes. Levando em consideração o 

salário médio de R$ 500,00 a R$ 4mil reais dos envolvidos neste trabalho, cabe fazer 

um paralelo a maneira de vida de cada um. A seguir serão apresentados os comentários 

que apresentaram mais discrepâncias, o Fotógrafo – que melhor salário tem e se 

sustenta–, a Estudante – que não tem idéia da renda, o Policial Militar – que tem boa 

remuneração, mas de certa forma ainda é dependente dos pais e a Técnica de 

Enfermagem que mora sozinha e não deixa de comprar o que quer .  

O fotógrafo que apresenta a maior renda entre os participantes (em torno de R$ 

4mil reais), mora sozinho, é independente da família, solteiro, se mantém de trabalhos 

publicitários e realização de books pessoais, freqüenta bares
23

 como Camellus, Museu, 

Absinto
24

 (este ao público de 18 à 25 anos), diz ter um estilo urbano
25

 e é o que adquire 

em menor quantidade roupas e a compra de acessórios não é importante para si, já o 

vestuário é obtido numa frequência média de a cada três ou quatro meses e ainda, suas 

compras são parceladas em no máximo quatro vezes. 

 

                                                             
23 Camellus, Museu são pubs da cidade que atendem o público com a média de idade de 20 à 30 anos. 

24 Absinto é uma casa noturna voltada para um público mais jovem, de 18 à 25 anos. 

25 Estilo urbano se caracteriza por uma vestimenta mais descontraída, simples e moderna, por exemplo, 

calça jeans e camiseta. 
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Acho que compro numa média de quatro ou três. Geralmente eu 

parcelo, não em muitas vezes, no máximo em 4, porque nunca 

levo uma peça só. Sempre compro umas 2 ou 3. Até porque, 

geralmente gosto do mais caro (risos). Eu evito compra as calças 

de 600,00 e pouco compro as de 400,00 chorando preço. 

 (Fotógrafo) 

 

Este é o profissional com maior renda de todos os que foram entrevistados, mas 

nem por isso gasta seu dinheiro facilmente, percebe seus limites e provavelmente 

reserva uma parte de seu salário para eventual emergência ou para algum planejamento 

futuro, pois como o mesmo colocou na entrevista: “não é um valor certo sempre”, logo 

o cuidado com suas economias são maiores, ele procura investir em produtos certos, 

mas que não excedam o que se dispõe a pagar. Na seguinte frase esta característica pode 

ser analisada – Eu evito compra as calças de 600,00 e pouco compro as de 400,00 

chorando preço – não deixando de ter o que precisa e o que quer, mas mantendo sua 

estrutura individual e econômica, de forma a valorizar seu dinheiro e estilo de vida.   

Do lado oposto, se encontra a Estudante, que mora sozinha, faz cursinho, não 

trabalha, não costuma sair e vive da renda dos pais (não soube dizer uma média) e disse 

nunca prestar atenção na freqüência de suas compras, mas coloca que compra sempre 

que precisa, porém referente a acessórios, disse comprar bolsas seguidamente, em torno 

de uma vez por mês - ai é na média de uma vez por mês, sou viciada em bolsa. Quando 

questionada sobre seu método de compra e pagamento, a estudante falou (sorriu, 

aparentemente com certa vergonha) que escolhe as roupas, liga para a mãe e pede para 

que entre em contato com a loja para que negocie. 

 

 [Forma de pagamento:]Ah não sei é minha mãe que paga, mas 

acho que ela parcela. Eu só ligo e digo quanto é. 

 

(Estudante) 

 

Para este caso específico a análise se faz em cima do comportamento de isenção 

da participante, pois como ela não soube falar sobre a média de salário dos pais e nem 
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mesmo como são feitas as negociações de suas compras o problema não recai a ela, mas 

sim a quem a mantém dependente: os pais. Assim, se torna complicado analisar até 

quanto à consumidora compreende seus gastos e o quanto é/foi válida, porque se 

tratando de valores e compras, a responsabilidade recai sobre a mãe da moça, e então 

não há como comparar. Porém, é possível imaginar que a Estudante talvez não saiba 

gerenciar seu dinheiro e consequentemente seus gastos, visto que a referência do 

dinheiro recebido, investido e gasto ficam restritos aos pais.  

O terceiro caso é do Policial Militar (em torno de R$ 2mil reais), solteiro, 

freqüenta bares como Absinto, Museu. Que durante a semana mora em casa própria e 

trabalha em Harmonia/RS e na maioria dos finais de semana retorna a Santa Maria/RS 

para a casa dos pais. Em se tratando de profissional da carreira militar, é possível pensar 

em uma vida independente, bem como o fator econômico, que aqui deve ser observado 

como um consumo dirigido apenas para suas necessidades básicas e satisfações, 

fundamento que pode ser notado diante da colocação da seguinte frase do participante: 

“Lá [Harmonia] não é muito legal, só compro o que preciso mesmo, roupas e tal eu 

prefiro aqui [Santa Maria]. Gosto é de ir comprar com minha mãe. Até porque ela lava 

minhas roupas, na maioria das vezes junto tudo e trago pra lava em casa”. 

Em relação a seu estilo de roupa, diz gostar de marcas e não se importa em pagar 

mais pelas peças que gosta. Sobre a forma de pagamento o participante proporciona 

uma análise mais peculiar quanto a fidelização com a loja Hangar, pois além de ser 

cliente há anos, sente segurança na hora de comprar e negociar, logo salienta que como 

cliente antigo consegue ter vantagens que lhe permite pagar a vista ou em pequenas 

vezes. 

 

Sou chato para se vestir, não uso qualquer roupa, prefiro roupas 

de marca e roupas mais caras, que eu sei que vou vestir e vai 

fica bem, ai eu levo, não fico pensando no preço. Geralmente eu 

compro na Hangar. Sou cliente deles há muito tempo, então com 

eles eu consigo negocia prazo e desconto mais tranqüilo. Aí, 

quando dá eu compro à vista se não compro em prestações. Por 

exemplo, R$ 600,00 , R$ 700,00 é alto, ai eu parcelo em quatro 

ou cinco vezes. 

(Policial Militar)  
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A fidelização a loja tem como um dos aspectos mais importantes o vendedor, 

além, é claro, dos produtos nela contidos. No caso do Policial, ele encontrou na loja e 

nos vendedores uma série de fatores que contribuem para uma relação saudável de 

compra e venda, por exemplo, conhecimento sobre o produto, carisma, atenção, abertura 

para negociação. E com isso criou um elo que lhe permitem negociar de forma 

diferenciada de um cliente que não exporádico. 

O último caso é da Técnica de Enfermagem (salário de R$ 1.200,00 reais), 

solteira, mora sozinha, de estilo casual
26

, vai a bares como Museu, Camellus, 

Zeppelin
27

, restaurantes como Iguaria, Santa Brasa
28

 ou happy hour no Sr. Café
29

 ou 

Motogarage
30

. Sobre sua forma de compra, ela coloca que prefere comprar em períodos 

de três meses de diferença, sendo que durante este espaço sempre ocorre a compra de 

uma ou outra peça e/ou acessórios. 

 

Geralmente é compra grande que eu sei que vou usar bastante e 

por tempo, mas sempre ocorre de compra uma blusinha, uma 

sapato, alguma coisinha (risos). Mesmo caso das roupas eu acho 

[agora em relação à de aquisição de acessórios]. Costumo 

compra bolsas. Diversas e diferentes, sempre falta uma pra 

completa meu visual. Quanto a forma de pagamento (risos)... 

depende, mas como compro sempre mais de uma “coisinha” 

acabo tendo que parcelar. Assim: acima de 500,00 eu parcelo, 

mas no máximo em 5 vezes eu faço. Porque além das minhas 

compras pessoais tenho compromissos particulares como 

aluguel, condomínio, alimentação... Sabe como eh?! Não da pra 

paga sempre com dinheiro. 

(Técnica de Enfermagem)   

                                                             
26 Estilo casual tem como característica o cruzamento da informal com o clássico, mantendo um certa 

formalidade, mas admite conforto e simplicidade. Por exemplo, uma calça jeans, camiseta pólo e um 

blazer.  

27 Zeppelin é um pub com estilo americano que durante a semana encerra às 24h e final de semana as 3h 

da madrugada, primam pela musica rock, blues e jazz. São voltados ao público de 25 a 40 anos.  

28 Iguaria e Santa Brasa são restaurantes e atendem a um público de média de 25 a 40 anos. 

29 Sr. Café é uma cafeteria localizada no Shopping Santa Maria, bem no centro da cidade. Atende 

variados públicos, desde jovens de 22 anos a empresários (as) de 40 anos. 

30 Motogarage é um bar estilizado para o atendimento de motociclistas, seu público-alvo (de 25 a 45 

anos), mas atendem também consumidores que apreciam músicas como rock e blues. Seu funcionamento 

é até as 24h estendendo-se no máximo às 2h da manhã.  
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Diante desta citação, dos locais freqüentados e fazendo referência ao seu salário 

de R$1.200,00 é possível observar que o comportamento da Técnica corresponde a um 

ato saudável de compras, pois ela direciona seu dinheiro para cumprir com suas 

obrigações básicas sem deixar de satisfazer suas vontades, se permite a comprar 

“blusinhas” mesmo que fora do seu esperado, mas não perde seu objetivo: comprar, 

pagar e aproveitar. Em outras palavras é afirmar que não deixa apenas a racionalidade 

trabalhar, mas se permite adquirir itens que a dão prazer e desejo, mesmo sem 

necessidade, o que pode via a envolver sua forma de apresentação social, de estar bem 

consigo e, ainda, em determinado evento. 

Da apresentação destes quatro casos distintos, podemos ver que pessoas com 

semelhanças de idade e que vão aos mesmos lugares têm comportamentos econômicos 

totalmente diferentes, porém todos primam pela qualidade e bem estar, não abrindo mão 

de consumir roupas e acessório que tem melhor caimento, durabilidade e beleza, alguns 

cuidam do preço e compram aquilo que está dentro de seus limites (Fotógrafo e a 

Técnica de Enfermagem), outros preferem consumir independente se é mais caro que o 

produto semelhante (Policial Militar) e ainda aqueles que compram, mas que são os 

pais quem sustenta (Estudante). 

Depois de compreendido o procedimento do comportamento do consumidor 

referente à moda enquanto conforto e reflexo da individualidade e da sociedade; do 

estilo remetendo a autenticidade e personalidade única; consumo pelo processo 

decisório de compra (a forma de compra, renda e pagamento), parte-se para a análise do 

foco deste trabalho de conclusão: A percepção dos consumidores da marca Carmim.   

 

 

4.1.2 ASPECTOS ESPECÍFICOS: CARMIM E LUXO 

  

O foco deste estudo está centralizado na relação, no envolvimento e na 

percepção do consumidor perante a marca Carmim. Como apresentado na introdução 

deste trabalho, a marca foi fundada em 1982 em São Paulo. Especializada em jeanswear 

(a fábrica de roupas se encontra em São Paulo), mas também desenvolve acessórios, 
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bolsas e calçados (estes dois últimos são produzidos em Novo Hamburgo/RS) seus 

produtos tabelados de fábrica, bem elaborados e dentro do mercado nacional é 

considerada uma das mai caras
31

, vale ressaltar que a marca esta presente no exterior 

nas cidades de na França, Espanha³¹. 

Carmim tem identidade e estilo sólido com elementos da cultura nacional. É 

feita para consumidores que entendem de moda:  

quando você olha uma roupa da Carmim, não precisa ver a etiqueta para 

saber de qual loja é. Temos a nossa marca registrada. (...) são três as 
prioridades para que o negócio dê certo: fazer uma roupa de qualidade, muita 

dedicação e, principalmente, ver os clientes como um patrimônio (Reynaldo 

Pasqua, diretor de marketing da Carmim32). 

Assim, quem se identifica com a marca são pessoas de atitude, gostam de 

mesclar informações, de estar atualizado e se sobressair com classe, estar de bem com a 

vida e contagiar sua rotina com energia positiva. Partindo dessa característica geral 

sobre o consumidor Carmim, os primeiros questionamentos desempenhados aos 

participantes trataram de obter respostas a respeito do conhecimento geral da marca, o 

entendimento do que o motiva para a aquisição e ainda a percepção do mesmo sobre a 

marca. 

 

Vestidos, casacos, bolsas, blusas, calças, sapatos.  

(Técnica de Enfermagem) 

 

Blusa, calça, vestido, cinto, bolsas.  

(Estudante) 

 

 

                                                             
31 Vicente, Décio Pereira. Dissertação de mestrado, apresentado a faculdade de economia, administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto da universidade de São Paulo, sob a orientação de Galina, Simone 

Vasconcelos Ribeiro, 2009. 

32 Disponível em: http://revistaquem.globo.com/Quem/0,6993,EQG981837-2157,00.html. Acessado em 

15 de junho de 2010. 

http://revistaquem.globo.com/Quem/0,6993,EQG981837-2157,00.html
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Calça, camiseta, cueca, cinto, tênis, boné.  

(Empresário) 

   

 As citações, apresentadas por três dos integrantes da pesquisa, correspondem à 

colocação das demais pessoas do grupo, contudo serve apenas para mostrar que são 

conhecedores dos produtos (roupas, acessórios), assim responderam de maneira prática 

e racional demonstrando serem informados sobre os diversos produtos confeccionados 

pela marca. 

Já a escolha pelo consumo de determinada marca de moda vem a ser considerada 

uma prática simbólica, pois expressa a identidade social para si e para os outros. O 

vestir é uma manifestação particular que indica o sujeito como participante de certo 

grupo social, acrescentando seus atributos pessoais (perfil da pessoa) e o estado de 

espírito vivenciado no momento. 

Com a informação adquirida dos participantes sobre a marca Carmim e 

confirmada de que a mesma faz parte de suas compras, a orientação seguinte sucedeu 

para que descrevessem os motivos que os levam a consumir os produtos Carmim. 

A Carmim é completa, é cara, mas é pra sempre, as roupas não 

se terminam, o jeans é incomparável. Então, eu prefiro gasta 

mais e ter uma roupa pra sempre e que eu sei que não tem 

muitos modelos iguais. Sem conta que parece que ela da “um 

brilho”, eu coloco e me sinto!. 

(Técnica de Enfermagem) 

 

A qualidade das roupas e o jeito que ela fica no corpo. 

(Estudante) 

 

Gosto da qualidade e do conforto. Carmim veste bem, 

principalmente jeans. 

(Vendedora) 
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As respostas obtidas para os questionamentos sobre a marca de estudo foram 

praticamente iguais de todos os consumidores, variando apenas os termos de colocação 

verbal, e não em relação à funcionalidade e o que se obtém quando se compra ou usa 

um produto Carmim.  

Qualidade e conforto são principais pontos de referência para os consumidores 

desta marca, enquanto pensamento racional e funcional, já referente ao preço elevado, 

posto para cada peça, não faz parte de um problema que venha a perturbar mentalmente 

o sujeito, como colocado: “o jeans é incomparável (...) ela da „um brilho‟, eu coloco e 

me sinto!”; “o jeito que ela fica no corpo”, com isso é perceptível que a Carmim 

satisfaz uma necessidade simbólica (pessoal e social), através de seus atributos, se 

mantendo com alta qualificação tecnológica (confecção) e emocional (prazer de bem 

estar) em comparação a outros produtos de marca desconhecida (ou pouco conhecida).  

Ah pra mim, os produtos da Carmim são um dos melhores. É 

muita diferença. Porque a Carmim não trabalha em estoque 

sabe?! Eles não são como as outras lojas e marcas que se 

encontra „50 camisetas iguais‟ do mesmo modelo, do mesmo 

tamanho. 

(Policial Militar) 

 

 A carmim tem peças que vestem bem, sentam no meu corpo, 

são diferenciadas, é possível anda tranqüilo por ai que não vai 

ter alguém com uma igual.  

(Empresário) 

 

Carmim é um produto de alta qualidade, que atende o desejo de 

um consumidor mais exigente, como eu. A marca é muito 

atraente, ela exerce um poder de sedução, mexe com quem usa.  

(Promotora de vendas) 

 

Dos aspectos funcionais posto pelos consumidores como um dos motivos a 

adquirir Carmim, passamos a análise mais subjetiva que permite reconhecer um 

envolvimento de prazer e satisfação com os produtos, o consumidor procura no produto 
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muito mais que qualidade, quer o valor que ele proporciona. Posto nas citações: 

exclusividade, seletividade e confecção atraente, o consumidor Carmim é capaz de se 

apropriar de um estilo de vida mais elevado, pois ela une seu conceito de leveza, 

modernidade, paixão, qualidade e dedicação a sensação e prazer do indivíduo se sentir 

único. E com isso, a marca se sobressai, passa a ser vista pelo consumidor como um 

conjunto de significados, servindo como um suporte, uma referência baseada na 

distinção social.  

 O processo de motivação ocorre no consumidor quando um desejo é despertado, 

podendo ser funcional (exemplo: pessoa que deseja comprar um jeans de qualidade e 

confortável) ou por prazer (exemplo: pessoa que deseja comprar um jeans para ir a uma 

festa e despertar atenção dos outros). A resposta para saciar uma motivação é 

influenciada pelo conjunto de experiências vividas e valores internalizados. A 

motivação no sujeito está relacionada ao envolvimento da percepção do individuo com 

o objeto, que no caso da marca Carmim possível afirmar que a escolha pode ocorrer por 

fatores pessoais (necessidade, importância, interesse e valores – isso dependendo de sua 

vontade), fatores do objeto (sua distribuição, comunicação, exclusividade) resultando 

aspecto elevado da classe do produto, na simples preferência pela marca ou ainda, e 

mais importante aqui, na diferença de conceito e atributos percebida perante seus 

concorrentes (diretos e indiretos).  

A partir da citação: “A marca é muito atraente, ela exerce um poder de sedução, 

mexe com quem usa” é possível compreender o envolvimento que circunda a motivação 

pela a marca está relacionado ao desejo que o sujeito expressa em sentir-se atraente, 

bonito, sedutor, apoiado no fator pessoal e do objeto enquanto diferenciação de classe 

social. Cada marca tem uma promessa de oferecer benefícios ao consumidor, para isso o 

departamento de marketing estuda os valores, crenças, objetivos e comportamento dos 

consumidores  

 As primeiras experiências do uso e o conseqüente aprendizado da qualidade do 

produto e dos atributos da marca lançaram aos participantes estímulos positivos e 

contínuos de uso em relação à satisfação de seus desejos individuais e sociais no sentido 

de estar bem apresentado. Dentro desse aspecto o envolvimento do consumidor com o 

produto é muito importante, afinal a comunicação publicitária é dirigida apenas às 
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revistas de classe mais elevada (Caras, Elle, Vogue e mídias nos aeroportos
33

), a 

fabricação das peças são realizadas em pequenas quantidades, os preços tabelados e há 

ausência de descontos promocionais (independente da época), protegendo a marca e o 

produto da banalização no mercado massa, e logo, permitindo a sua classificação como 

objetos luxo acessível, proporcionando prestígio, exclusividade, qualidade e conforto 

para seus consumidores que captam o conceito da marca satisfazendo assim suas 

necessidades simbólicas. 

 Após o entendimento sobre a motivação do consumidor em relação aos produtos 

e a marca Carmim o passo seguinte é reconhecer sua visão em relação ao estilo da 

marca. É importante salientar que a diferença de como cada pessoa percebe a Carmim 

gira em torno do seu próprio estilo de pensar, vestir e viver, o que impede de colocar o 

participante como desconhecedor ou ainda dizer que este tem uma visão distorcida do 

estilo da marca, pois tudo o que é consumido se faz adaptável a maneira de cada 

individuo, caso contrário o indivíduo não compra o objeto ou troca por uma marca que 

transpareça sua real personalidade. 

O processo de percepção sobre o produto e/ou marca, consiste na relação das 

sensações acrescidas de significados, ela procede como uma teia de sentidos (internos e 

externos) interligados. Com isso, o consumo e a preferência se guiam pela percepção 

que se tem ou que já foi vivenciada, na colocação abaixo, a participante expõe a sua 

experiência em relação à roupa Carmim, ou seja, o produto foi conhecido, 

experiênciado e decodificado, permitindo a pessoa fazer a contextualização do 

significado obtido, mais especificamente, do processo que desenvolve na aquisição do 

produto Carmim. 

O estilo Carmim permite uma infinidade de combinações, no caso da Promotora 

de Vendas, ela afirma esta idéia, mostrando que é ciente de que a marca combina com 

diferentes estilos, o importante está em saber usar as peças, criar aparências 

                                                             
33

 No momento, junho de 2010, está sendo veiculado o outdoor da Carmim em alguns pontos da cidade 

de Santa Maria/RS, porém este está sobre a responsabilidade de veiculação de outra loja, que vende 

bolsas e sapatos da marca, não correspondendo a concorrência direta com a Hangar, que tem como 

foco a venda de vestuário e acessórios (cintos, bonés, óculos) Carmim, quanto a bolsas e sapatos, a loja 

Hangar só traz se solicitados por algum consumidor.  
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interessantes que mantenham o a pessoa segura e satisfeita. Abaixo a percepção da 

Promotora de Vendas sobre o estilo Carmim:  

 

Sofisticado e moderno. A Carmim é tão legal que se permite a 

usar assim. E te passa maior segurança e conforto em qualquer 

ocasião. 

(Promotora de vendas) 

 

O produto que não tem uma marca caracterizada acaba não estabelecendo 

segurança e nem uma imagem diferenciada de seu objeto, projetando incertezas sobre o 

mesmo a ponto de que o consumidor possa vir a não identificá-la ou trocar por outro 

similar. Este fundamento não recai sobre a marca em questão estudada nem sobre o 

conhecimento dos participantes da pesquisa, pois todos percebem a Carmim como uma 

ESTILO: marca conceito, de personalidade e estilo, sobressaindo às outras, não só pela 

estratégia de preço, mas por sua apresentação para o público. Assim, é possível analisar 

a citação com caráter racional conforto e subjetiva (segurança para qualquer ocasião) da 

Promotora de Vendas como conhecedora da idéia da marca: como subjetiva expressa o 

adjetivo segurança, o que pode ser visto como referência de estar sempre muito bem 

arrumada e também de destaque no seu meio social, isso porque se trata de marca de 

nível superior tanto em preço quanto em confecção. O outro aspecto é a tecnologia 

empregada na fabricação, que permite um acabamento completo proporcionando 

conforto e beleza para qualquer evento. 

Já a visão do Policial Militar, é voltada para a questão de diferenciação que a 

marca oferece, opinião avaliada no sentido de compreender que este consumidor busca 

se diferenciar dos demais no círculo social, uma questão de desejo por status – desejo 

por ser alguém diferenciado na sociedade – e prestígio – que remete ao anseio por alta 

consideração no meio que convive, é mostrar através de seu modo de vestir um grau de 

importância social elevado. Sendo assim, o consumidor encontrou no vestuário da 

Carmim as concepções de diferenciação, seletividade e qualidade que procura enquanto 

sujeito participante ativo do meio social.  
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Em comparação as outras, ela é diferente. É uma marca única, te 

deixa único. A forma dela ser feita, a costura, o corte, o tecido, 

como ela se ajusta ao corpo... faz grande diferença em relação às 

outras marcas. 

(Policial Militar) 

 

É uma marca que da pra chama de conceito, porque tem preço 

alto, é diferenciada de muito das outras marcas, tanto no corte, 

no tecido, no acabamento... e não cabe a qualquer pessoa 

também. 

(Vendedora) 

 Aqui, é conveniente entender o sentido utilizado da palavra conceito, citado pela 

participante acima, para designar a marca. Traduzindo esta colocação, a Carmim faz 

referência a um estilo completo tanto no modo de fabricação (tecnologia dos tecidos, 

cortes, estampas) quanto no modo de distribuição (seletivo) e até mesmo no tamanho o 

de fabricação. Utilizando este termo, é verificado que a marca tem forte influencia no 

sentido de proporcionar destaque das demais pessoas. De personalidade reconhecida – 

vende estilo de vida – a marca incide sobre o consumidor atraindo-o primeiramente pela 

beleza, qualidade, preço – este último visto como diferencial, pois é um valor alto, logo, 

não é feito para a massa, tem um ar de superioridade – e segundo quando o corre a 

compra/uso, pelas emoções sentidas (mesmo que não reveladas abertamente): conforto, 

prazer, exclusividade, superioridade.  

Outro caráter salientado é sobre a palavra grife, onde o participante atribui o 

sentido de vestir-se social como um aspecto mais elegante: 

 

Ah Carmim é um estilo mais social, um conceito mais de grife. 

(Empresário) 

 

Na realidade, grife é sinônimo de marca de prestígio, de alto custo, remete a 

criação perfeita e única. O ideal da grife remete a fabricação artesanal de uma peça, em 

ateliê e não em série, industrializada (D‟ANGELO, 2006). Já o estilo social faz 
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referência ao elegante, de caráter formal. Este participante foi o que mais se afastou da 

forma de conceituar o estilo Carmim, mas é compreensível admitir que quando refere-se 

a palavra grife, ele pretende mostrar que a Carmim não é apenas mais uma marca no 

mercado, mas que tem em seu caráter de certa exclusividade e superioridade social.  

A marca e o estilo Carmim não se adequam ao termo grife, pois o termo é 

superior, contudo é possível afirmar se trata de um subproduto, ou seja, há uma 

superioridade e cuidados que apresentam características especiais como: melhor 

qualidade que as roupas de fabricação em massa, reconhecimento do estilo sem mesmo 

ver a marca exposta, produção limitada que acrescenta credibilidade, o suporte 

emocional que agrega a excelência do produto aos desejos do consumidor. Em suma, o 

conceito da Carmim oferece base para associações dentro do novo modelo de negócio 

do luxo. Portanto, a marca funciona como um indicador de atributos, despertando nos 

consumidores valores como: sinal de status, seletividade, satisfação de um desejo 

emocional, apelo estético e superioridade técnica.   

Aproveitando-se do conceito de preço elevado, da representação da marca e do 

estilo que a Carmim representa para o consumidor, foi questionado aos participantes o 

seu entendimento por luxo e se ele posicionaria a Carmim como um produto de luxo. 

Como será possível ver, várias definições surgiram, porém somente a Técnica de 

Enfermagem e a Promotora de Vendas se aproximaram do sentido de designar o luxo 

como algo puro, além das necessidades. O Fotógrafo e a Vendedora tangenciaram o 

conceito por meio de prazer de viver a vida, de bem-estar, bom gosto, a Estudante, o 

Policial Militar e o Empresário transitaram por considerações mais distantes, ligados ao 

consumo excessivo e ao desperdício de dinheiro. Em relação a Carmim como luxo, 

cinco dos participantes incluem a marca como um dos prazeres do seu consumo, 

precisando fazer algum esforço econômico para comprar o que deseja. Os outros dois 

acreditam que para a cidade pode ser sim caracterizada como luxo, mas não se incluem 

como consumidores de luxo, ainda que acessível. Observe as respostas: esbanjo 

[Luxo de maneira geral] Luxo pra mim é uma pessoa que sabe 

se vesti sem exageros, que sabe ser clássica, moderna e elegante 

ao mesmo tempo. 

(Vendedora) 
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[Luxo referente à Carmim] Certamente que sim. Pois é um 

produto caro, mas com qualidade, não compro nada exorbitante, 

como uma bolsa dessa coleção que custa 984,00, que ta fora da 

minha realidade para este tipo de produto. Tenho sim peças e 

opções para jogar uma com as outras e sempre analiso por 

quanto tempo vai ser útil. Bem, até hoje não me arrependi de 

nenhuma compra da Carmim.  

(Vendedora) 

Nota-se que o luxo no conceito da Vendedora diz respeito ao aprimoramento 

pessoal, um cuidado individual, sem precisar ostentar, mas sim saber usar com classe os 

adornos em qualquer momento. O luxo vem na essência da pessoa, independente de 

onde e com quem se relacione a pessoa mantém sua postura sofisticada. Quanto a 

Carmim e o luxo, a consumidora participante confirma que o produto é um de seus 

prazeres, pois é uma peça cara e desejável, mas que nem sempre está ao seu alcance 

econômico. 

A Promotora de Vendas e a Técnica de Enfermagem foram as pessoas que 

expressaram melhor conhecimento geral sobre o conceito. Na primeira citação vale 

ressaltar que a palavra “primoroso” contribui para afirmar que esta possui entendimento 

da essência do luxo, apresentado a idéia de excelência, distinção, perfeição, e ainda 

apresentou referencias corretas de onde podemos encontrar tal poder. A segunda, com 

uma citação bem simples, foi quem se posicionou mais próximo do sentido literal do 

significado de luxo (confira logo abaixo), permitindo a confirmação sobre aqueles 

produtos que se estendem além das necessidades. 

Quanto ao posicionamento da Carmim, ambos confirmam ver os produtos da 

marca como uma forma de luxo, perceptível na frase da Promotora de Vendas: 

“desejado por quem gosta de estar bem vestido e que não está acessível a todos” e 

também no exemplo da Técnica de Enfermagem. Este é o diferencial da Carmim: o 

querer, o desejar, não está ao alcance de todos e também não se trata de uma 

necessidade básica, mas sim de um desejo, o prazer de ter, usar. 

 

[Luxo de maneira geral] É o que tem de mais primoroso no 

processo de sua construção. Há referência de luxo na moda 
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como Dolce & Gabbana, na construção civil Niemayer, na 

indústria automobilística Ferrari/ Audi, há sempre uma 

referência de luxo para os bens materiais. 

(Promotora de Vendas) 

[Luxo referente à Carmim] Sim, dentro da minha renda e para a 

cidade de Santa Maria também. É um produto muito 

diferenciado, desejado por quem gosta de estar bem vestido e 

que não está acessível a todos, porque tem determinadas peças 

de sua coleção que o valor é muito alto, ai não é qualquer um 

pra leva. 

(Promotora de Vendas) 

[Luxo de maneira geral] Não vejo luxo como esbanjo de 

dinheiro, mas sim a possibilidade de comprar aquilo que não é 

necessário de imediato.  

(Técnica de Enfermagem) 

 

[Luxo referente à Carmim] Sim, quando compro por exemplo 2 

calças de 400,00 (na média) e uma blusa ou outra peça sempre 

tenho que parcela, ai eu penso  „nem precisava‟, então se eu para 

pra pensa, no que  ganho... bem é. Pra mim é uma forma de 

luxo, porque eu adoro e me sinto muito bem.  

(Técnica de Enfermagem) 

 

Diferente deste conceito, o Fotógrafo afirma esta concepção em relação ao luxo 

e a Carmim, referente à cidade de Santa Maria/RS e sua renda, a afirmação foi dada em 

tom de prazer, onde colocou: “comprar o que tu quer, mesmo que não seja necessário”, 

isso porque ele fez referência a sua renda mensal (que como profissional autônomo 

tende a oscilar), mas logo abaixo expressa que o seu conceito de  luxo corresponde ao 

estilo de vida, aos prazeres de desfrutar momentos de tranqüilidade e evitou fazer 

referência a alguma marca conceituada:  

 [Em relação a Carmim]Eu acho que é sim. Eu evito compra as 

calças de 600,00 e pouco compro as de 400,00, chorando preço, 

mas não adianta porque é tabelado e eu gosto, mesmo sabendo 

que tem outras semelhantes eu prefiro Carmim, e mais como 
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meu salário não é tão fixo, às vezes fica pesado. Então se eu 

pensa na minha renda mensal e no estilo de vida que tenho... 

(risos) sim a carmim pra mim é luxo.  

 

[De forma geral]... pra mim luxo é mais estilo de vida, é como tu 

te da o direito de vive, se consegue descansa, viaja, compra o 

que tu quer, mesmo que não seja necessário... é como se leva a 

vida.  

(Fotógrafo) 

 

E ainda mais distante do conceito, a Estudante, o Empresário e o Policial Militar 

custaram a encontrar uma definição para luxo, e quando a expõem se referem ao prazer 

através do alto consumo, de grandes investimentos, e ao alcance de uma minoria. 

Agora, quando vão apresentar seu ponto de vista na relação entre Carmim e o luxo, os 

três acreditam, assim como os outros participantes, que é um produto de luxo sim, mas 

quando pensaram em relação a seus gastos, a Estudante e o Empresário, disseram não 

perceber como tal (vale lembrar que a Estudante ainda é dependente dos pais e que, 

segundo ela, não tem noção da renda familiar), já o Policial Militar considera, sim, a 

Carmim como um luxo em sua vida, pois investe grande parte de seu dinheiro em 

roupas da marca, precisando às vezes negociar formas de pagamento, na aquisição de 

uma peça, mas se diz satisfeito e não demonstra interesse em abrir mão, até porque já 

conhece outras marcas que não se adaptaram ao seu gosto. 

 

Pra mim luxo é o que a maioria não tem. É muita riqueza, muito 

dinheiro pra pode compra coisas caras, faze viagens caras... 

(Estudante) 

 

Eu não vejo Carmim como luxo pra mim, mas talvez aqui em 

Santa Maria seja, eu acho. 

(Estudante) 

 

Pausa grande... sei lá luxo acho que pode ser visto como o que é 

caro, que não pertence a todos. 
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(Empresário) 

 

Olha... se pensa em relação a cidade da pra considera luxo, mas 

se partir para outras capitais, ai já não é mais. 

(Empresário) 

 

Pra mim luxo é quem tem uma boa renda, quem pode desfruta 

dele. Infelizmente é só para as pessoas de boa renda. 

(Policial Militar) 

 

Olha... fazendo referencia a minha renda atual... é luxo sim. Por 

exemplo, minhas calças jeans são de preço alto (riso) bem alto, é 

caro, sempre tenho que negocia, mas vale a pena, se desenha no 

corpo. Já usei de tudo, de tudo que marca, mas nenhuma bate 

ela. 

(Policial Militar) 

  

As últimas análises dizem respeito aos anúncios da Carmim, se já viram, onde e 

o que acham. Todos os participantes revelaram ter conhecimento sobre os anúncios, três 

entram no site, os demais encontram só em revistas. 

Vi na revista caras, Elle, Vogue, mas também entro no site de 

vez em quando, gosto muito das campanhas, são tão lindas. 

(Técnica de Enfermagem) 

 

Que eu lembre em revistas... e geralmente no aeroporto, tem um 

ar de superioridade bem interessante. 

(Policial Militar) 

 

Sim, em revista e de vez em quando entro no site. O site é bem 

lindo, as imagens são muito boas e da pra vê que tem unidade com as campanhas das 

revistas, é temático. 

(Estudante) 
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Sobre a expressão dos trabalhos publicitários, os participantes percebem unidade 

nas campanhas fazendo a comparação do site com as peças impressas, outro aspecto 

citado condiz com as características que os consumidores da marca buscam: a 

superioridade, o prestígio e a beleza. A percepção dos sujeitos em relação às campanhas 

da marca assentam sobre o real significado do estilo Carmim, salientando encanto, 

exclusividade e bem-estar, sempre passando a sensação de estilo casual mesclado com 

sensualidade. Dessa perspectiva, convém reafirmar que o conjunto de signos que a 

marca oferece, desperta sensações e atitudes que tendem a estimular desejos nas 

pessoas, posições descritas durante toda a análise. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Utilizando os estudos de autores sobre sociedade, consumo, comportamento do 

consumidor, moda e luxo como base para reflexão, é possível afirmar que o estudo 

sobre o comportamento do consumidor pode ser analisado de diferentes formas e em 

diferentes níveis, é um trabalho interdisciplinar que deve ser focado na área que 

realmente interessa para a pesquisa. Neste caso, o objetivo deste trabalho, realizado na 

área de publicidade e propaganda, está em contribuir para o estudo da comunicação no 

modo de como os consumidores se envolvem com determinada marca no segmento de 

mercado de luxo acessível abordando especificamente a marca Carmim. 

Toda escolha e ato de consumo traduz a uma necessidade por vezes necessárias à 

sobrevivência outras por ser portadora de desejos e significados pessoais e sociais, 

partindo disso, o consumidor procura sempre maximizar seu prazer consumindo bens e 

serviços que lhe propiciem satisfação, e como base para esta relação com a sociedade e 

para consigo, o corpo, em especial o vestuário, tem grande importância na 

representatividade do campo da socialização. Pois a forma de vestir significa a 

identidade de um individuo ou de um grupo, trata-se de um dispositivo social é capaz de 

transmitir valores, expressar a personalidade e inclusive seu estado de espírito, partindo 

de uma comunicação não verbalizada, estabelecida por meio das impressões causadas 

pela aparência.  

Em função disso, foi possível inferir da interpretação dos resultados dos 

consumidores participantes da pesquisa que, da visão do aspecto geral, eles procuram se 

posicionar de maneira racional a refletir sobe moda e estilo enquanto qualidade e que o 

valor investido nessas peças são concebíveis a forma de pagamento (à vista ou 

parcelado, mas não deixando de adquirir) e não perturbam seus estados emocionais. 

Contudo, as versões subjetivas na maioria dos casos não foram expostas abertamente, 

mesmo assim foi possível colher os dados a partir das entrelinhas das respostas e 

verificar que os indivíduos estão informados sobre a moda, mesmo não citando ter 

estilistas e desfiles como referência, mas baseando-se por campanhas publicitárias e a 

vitrine das lojas.  

As respostas analisadas permitiram confirmar que o vestuário está carregado de 

significados que contribuem para o desenvolvimento e firmamento da personalidade das 
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pessoas, do mesmo modo que representa o jeito de ser, pensar e agir de cada um, 

facilitando o processo de comunicação com o meio social. Com isso, é visível perceber 

a questão de consumo presente na sociedade, pois consiste em uma prática que permeia 

tanto as necessidades básicas quanto os desejos individuais, valorizadas pelas relações 

comunicacionais, em relação aos indivíduos e as estratégias de marketing, que por sua 

vez estudam os consumidores para convencê-los de que determinado 

produto/marca/serviço são os melhores, afinal a importância do valor dos objetos para a 

sociedade de consumo transcendem o valor do uso para seu significado. 

Neste momento, este trabalho cumpre com o objetivo de responder ao 

questionamento levantado na introdução: Como se estabelece a percepção do 

consumidor de 20 a 25 anos, de ambos os sexos, sobre os produtos de luxo acessível da 

marca Carmim adquiridos na loja Hangar de Santa Maria/RS? 

Das definições relativas ao comportamento de consumo dos consumidores da 

marca Carmim, foi possível constatar que o aspecto funcional procurado por estes 

indivíduos, ocorre em torno de qualidade e conforto, mas paralelo a este ponto, a 

importância referenciada se determina nos componentes simbólicos da representação da 

marca e da sensação que os participantes acreditam que ela transmita. Sobre a marca, 

ficou revelado que é constituída de valor e atributos positivos capazes de seduzir e gerar 

experiências positivas em relação a seus consumidores. Já no que diz respeito às 

sensações, motivações e percepções despertadas nos participantes foram: exclusividade, 

originalidade, preço alto, segurança em estar bem vestido e beleza, elementos são 

fortemente levados em questão no sentido de compor a visibilidade pessoal e distinção 

do meio social. Dentro dessas acepções, a dinâmica relevante está no “sentir-se bem” e 

em obter imagem de destaque no contexto social, com isso, identifica-se o desejo do 

consumidor de atribuir a sua identidade as propriedades da marca, que consiste em uma 

escolha personalizada carregada de auto-simbolismo. 

Da leitura realizada sobre o mercado e universo do luxo (inacessível, 

intermediário e acessível), é possível incluir os produtos da marca Carmim como 

representante do luxo acessível com as características de exclusividade, originalidade, 

preço alto e beleza, reafirmando que a pesquisa foi realizada com consumidores da 

marca com renda média de R$500,00 a R$ 4mil reais da cidade de Santa Maria, RS. 
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Fica posto que a escolha pela marca intervém no significado de aspiração da 

personalidade e estilo de vida deste consumidor, sendo que para isso acontecer, os 

aspectos funcionais foram e são extremamente importantes, visto pela perspectiva de 

condição básica para satisfação e consequentemente para que estes aspectos simbólicos 

fossem ser estabelecidos. 

Neste trabalho foi abordada a percepção do consumidor sobre os produtos da 

marca Carmim adquiridos na loja Hangar de Santa Maria/RS, em relação ao luxo 

acessível, privilegiando muito mais as sensações e o prazer do que o conceito 

propriamente dito do luxo em relação ao que se constitui a verdadeira lógica da cultura 

material. Deste modo, acredito que o vestuário representa grande significado individual 

e social para o consumidor, na concepção de que a relação deste com o produto está não 

apenas baseada em seu uso, mas sim mediante as sensações oferecidas pelo objeto e 

pela marca, tratando-se assim de uma forma de personalização e comunicação, onde 

símbolos, marcas, estilos e signos compõem alternativas sociais, na finalidade do 

indivíduo se distinguir da massa e integrar a um grupo com preferências semelhantes. 
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APÊNDICE: 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA:                                                  Data:  

 

Dados gerais: 

Nome:  

Idade:  

Profissão:  

Renda (média):  

Natural:  

Seu estilo de vida (como se veste/o q compra/onde costuma sair/com quem mora):  

 

GERAL: 

1) O que é moda para você?  

2) Como o termo “está na moda” pode ser traduzido? 

3) O que é ter estilo? 

4) Como ocorre a compra? (Vai sozinha (o)? alguém acompanha? Prefere a opinião dos 

vendedores?) 

5) Com que freqüência você compra roupas? (média) 

6) Com que freqüência compra acessórios ? (média) 

7) O que você busca quando adquire uma roupa de marca? 

8) Na maioria das vezes, o pagamento é feito à vista ou parcelado? Qual o valor 

Máximo para você chegar a ponto de parcelar? E prefere faze em quantas vezes 

geralmente? 
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9) O que você entende por luxo? Tem alguma referência? 

ESPECÍFICAS: 

10) O que você conhece da marca Carmim? 

9) Quais são os itens de vestuário Carmim que você já adquiriu? 

10) Adquirir peças da nova coleção é um habito? Como ocorre? Leva alguma? Só olha?   

11) As peças da coleção antiga, você continua a usar? (de q modo? Dia-a-dia? Para sair? 

Como se fosse nova?) 

12) O que motiva você a adquirir Carmim?(porque compra?) 

13) Como você percebe o estilo Carmim? 

14) Você já viu anúncios da Carmim? Onde? 

15) Voltando a pergunta sobre luxo, e sobre o que foi questionado sobre a Carmim, 

você a posicionaria como um produto de luxo? (referente à renda. Referente à cidade de 

Santa Maria?) 

 


