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MOTIVAÇÕES DE CONSUMO DAS CLIENTES DA MARCA DE SAPATOS E 

BOLSAS LOULOUX1 

 

Karine Ludwig DIAS2 

Caroline De Franceschi BRUM3 

Centro Universitário Franciscano, Santa Maria, RS 

 

RESUMO  
Buscando compreender um pouco mais a relação das mulheres com sapatos, a presente 

pesquisa tem como objetivo geral descobrir quais as motivações de compra das consumidoras 
da marca de sapatos e bolsas Louloux. E tem como objetivos específicos, apontar quais os 

atributos de marca impulsionam as clientes a comprar, descobrir qual o grau de envolvimento 

com a marca, e verificar e organizar as motivações declaradas pelas consumidoras. A Louloux 

é uma marca gaúcha que produz sapatos de forma artesanal e sustentável utilizando material 

excedente de outras fábricas, assim produzindo número limitado de pares. Na pesquisa são 

apresentados conceitos de marca defendidos por Semprini (2006), Gobé (2002), Aaker (1998) 

e Oliveira (2005). Para o conceito de motivações de consumo, os autores utilizados foram 

Kotler, Mowen e Minor e Souza. No item que fala sobre consumo de luxo, os autores 

utilizados foram D’Angelo e Lipovetsky, e para dar embasamento ao conceito de 

colecionismo, Belk foi o autor referenciado. Os procedimentos utilizados para realização do 

estudo foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa qualitativa exploratória obtida através da 

aplicação de questionário e entrevista online. As falas das clientes confirmaram as teorias 

apresentadas nesse estudo, e permitiram uma melhor compreensão do comportamento das 

consumidoras e suas motivações de compra, pois os calçados representam uma esfera de 

produtos com forte apelo emocional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Marca, Motivações de Consumo, Luxo Acessível, Colecionismo, 

Loulux. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Uma pesquisa realizada pela Abicalçados com quase 2500 mulheres em algumas 

capitais do brasileiras, revelou que as mulheres correspondem a 56% do consumo de calçados 

no país e 53% das entrevistadas não se importa de pagar mais caro por produtos que estão “na 

moda”. Outro dado da pesquisa é que 76% das mulheres afirmaram não encontrar seu estilo 

em nenhuma marca de calçados específica. De acordo com a Associação Brasileira de 

Calçados, no ano de 2016 foram produzidos 944 milhões de pares de sapatos, destes 126 

milhões foram, exportados para  mais de 150 países, gerando um lucro de 999 milhões de 

reais para o Brasil. 

A pesquisa Global da Nielsen mostrou que os consumidores compram produtos 

premium tanto por razões emocionais quanto racionais, mas as emocionais repercutem mais 

em mercados emergentes, onde as aspirações de status e conquistas são maiores. A percepção 

dos brasileiros sobre produtos premium nesta pesquisa é que pelo menos 62% dos 

consumidores brasileiros da pesquisa consideram que um produto premium é aquele 

elaborado com materiais ou ingredientes de alta qualidade; 53% que oferece função ou 

desempenho superior; 52% que oferece ou faz algo que nenhum outro proporciona; e 51% 

que propicia uma experiência superior ao cliente. Fatores como disponibilidade, exclusividade 

para pessoas de certo status e marca conhecida/de confiança não têm muita influência entre os 

brasileiros – 33% dos brasileiros adquirem na loja de um varejista nacional, enquanto 29% 

prefere fazer on-line (nacional). Apenas 10% diz comprar na loja de um varejista no exterior, 

e 9% on-line (internacional). 

O problema de pesquisa deste trabalho é: qual a motivação declarada de compra de 

consumidoras dos sapatos Louloux? O objetivo geral é identificar as principais motivações de 

consumidoras da marca Louloux no grupo de clientes do Facebook. Os objetivos específicos 

são: apontar quais os atributos da marca impulsionam as clientes para consumir os sapatos 

Louloux, e verificar quais as motivações declaradas pelas consumidoras que se alinham com o 

projeto da marca. 

A Louloux é uma marca de sapatos e bolsas colecionáveis que iniciou suas atividades 

em 2005, na cidade de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul, que comercializa os 

seus produtos em loja online e em bazares temporários que promove em várias cidades do 

Brasil. O formato de comercialização era diferente. No início a marca trabalhava em um 

formato convencional revendendo seus produtos para lojistas, e também contava com duas 



 

 

6 

 

lojas físicas em Porto Alegre e uma filial em Nova York. Os produtos também eram vendidos 

em mais dezenove países. Após a crise americana em 2008, a marca precisou modificar a 

produção e distribuição dos produtos. 

.FIGURA 1: Modelos de sapatos Louloux 

 

 

Fonte: http://www.calcados.com/2014/07/21/calcados-louloux-colecionar/ 

  

A marca trabalha de forma sustentável. Os produtos são feitos a partir da reutilização 

do material excedente da produção de outras empresas e, de forma manual, utilizando couro 

de origem animal e sintética, tecidos e rendas. Além do design diferenciado, o fato dos 

produtos serem elaborados com material excedente dá aos sapatos e bolsas um caráter de 

produto colecionável, pois são fabricados poucos itens com o mesmo material, texturas e 

cartela de cores. 

 

2. MARCA 

Os atributos de marca vão muito mais além do que diferenciar um produto ou 

fabricante. De acordo com a definição de Aaker (1998), “marca é um nome e/ou símbolo que 

tem o papel de identificar bens e serviços oferecidos por determinada empresa e diferenciá-los 

dos bens e serviços dos concorrentes e ocupa um espaço cada vez mais importante na 

sociedade pós moderna”. 

 Além dos benefícios e utilidades dos produtos ou serviços, muitos consumidores estão 

interessados no discurso da marca, eles buscam algo para se identificar, querem que as marcas 

representem seus ideais e estilo de vida e não ofereçam somente o benefício que o uso que 

determinado produto possa lhe proporcionar. Semprini (2006) explica que a marca se 

desenvolveu de tal forma que se trata de um tema de ampla discussão, pois deixou de fazer 
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parte apenas da sua origem de consumo, mas também no contexto sociocultural.  

 É útil distinguir entre benefício racional e um benefício psicológico. O primeiro está 

estreitamente vinculado a um atributo do produto e faria parte de um processo 

decisório ‘’racional’’. O último, com frequência extremamente consequente no 

processo de atitude-formação, relaciona-se ao sentimento que são despertados no ato 

da compra e/ou uso da marca. (AAKER, 1998, p. 125) 

 

Segundo Oliveira (2005 p. 25) “um cliente é fiel à sua marca quando ela tem 

consciência, inspira confiança.”. Isso implica que para uma marca ser bem estruturada não é 

suficiente estar apenas nos meios de comunicação, é necessário um trabalho muito mais 

profundo e configura uma série de fatores, mas que acompanhe as necessidades do seu 

público e que evolua com ele, sempre oferecendo uma proposta atraente. Porém esse processo 

não é uma tarefa fácil para as marcas, pois não depende só delas. É necessária uma boa 

aceitação do público. “Uma marca de prestígio é, antes de tudo, uma marca que sabe 

perenizar seu projeto e perdurar no tempo” (SEMPRINI, 2006, p.118). 

Gobé (2002) diz que uma marca que emociona precisa oferecer 5 elementos às 

mulheres. O primeiro é o respeito, incluindo reconhecer que elas são inteligentes e 

informadas, têm atitude. O segundo elemento essencial apresentado pelo autor é a 

individualidade, pois mesmo exercendo diversos papeis, precisam ser reconhecidas por sua 

diversidade. O terceiro elemento é o estresse, pois uma empresa com marca emocional deve 

oferecer soluções ou compreensão às tensões diárias. O quarto ponto é a conexão, as mulheres 

tomam decisões baseadas em emoções e não nos elementos racionais. Por fim, o quinto 

elemento é relacionamento, algo comum do universo feminino dialogar, mais do que 

negociar, querem relacionar-se com o que confiam, com marcas que se posicionam de forma 

sincera. 

A partir destas colocações, destaca-se a importância de uma marca forte que contenha 

todos os atributos necessários para manter e renovar o seu ciclo, e evitar um declínio por falta 

de criatividade, inovação ou um discurso concreto e de acordo com as expectativas e do seu 

público para que o contrato se mantenha. 

 

3. MOTIVAÇÕES DE CONSUMO 

É muito superficial afirmar que as pessoas consomem somente para satisfazer 

necessidades. Para começarmos a entender quais os desejos e necessidades que levam o 

consumidor a iniciar e finalizar o processo de compra, é necessário analisar quais os 

sentimentos e atitudes que o influenciam. Esses fatores podem ser classificados como 

culturais, sociais, pessoais e psicológicos. (KOTLER; KELLER, 2006) 
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A cultura influencia o consumidor, que se baseia nas normativas daquela sociedade 

onde ele está inserido. São alguns valores pré-estabelecidos que o guiam para determinado 

comportamento ou decisão de compra. “Os consumidores se veem no contexto de sua cultura 

e reagem ao ambiente em que vivem com base na estrutura cultural que trazem para essa 

experiência. Cada indivíduo percebe o mundo através de suas próprias lentes culturais” 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2009, p. 280).  

Deve-se levar em consideração as subculturas que estão inseridas nessa sociedade, 

pois esses grupos têm costumes diferentes e são influenciados por outros fatores. As 

subculturas são “uma subdivisão da cultura nacional com base em alguma característica 

unificadora, tal como status social ou nacionalidade, e cujos membros compartilham padrões 

semelhantes de comportamento que são distintos daqueles da cultura nacional” (MOWEN; 

MINOR, 2003, p. 316).  

Ainda é possível citar os grupos de referência que influenciam o comportamento dos 

indivíduos. Para Kotler e Keller (2008), os grupos de referência são aqueles que influenciam 

de forma direta ou indireta nas atitudes e comportamentos de um indivíduo. São grupos que 

podem fazer com que o consumidor decida por uma certa marca ou produto. De acordo com 

Mowen e Minor (2003), são os grupos compostos por pessoas com as quais o consumidor se 

identifica, pessoas com as quais o indivíduo se identifica na forma de vestir ou agir. Outro 

fator que determina as motivações de compra e consumo é a classe social, pois o consumo é 

afetado pela situação econômica.  

 

Classe social é definida como a divisão dos membros de uma sociedade em uma 

hierarquia de classes sociais distintas, de modo que os membros de cada classe 

tenham relativamente o mesmo status e os membros de todas as outras classes 

tenham status maior ou menor.  (Schiffman e Kanuk 2009, p. 252). 

 

 O bem estar econômico, o apoio emocional e um estilo adequado de vida da família 

são bastante relevantes, principalmente quando as decisões de compra estão em pauta. 

Normalmente uma decisão de compra dentro de um uma família não é feita de forma 

individual. 

Outra condição que deve-se levar em conta é o fator pessoal, já que em cada fase das 

nossas vidas consumimos marcas e produtos diferentes. As necessidades mudam com o 

tempo, pois é necessário vestir-se para satisfazer aos desejos e, portanto, o modo de consumir 

muda. Segundo (PAIXÃO, 2009, p. 40) “um indivíduo muda sua cesta de consumo conforme 

sua idade, pois suas necessidades migram, não são sempre as mesmas”. 
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O elemento psicológico talvez seja um dos mais importantes, pois são formados por 

pensamentos, sensações, sentimentos e motivações que despertem o desejo de adquirir um 

produto ou serviço. Para Graves (2011 p. 8) “compreender os consumidores consiste 

basicamente em entender como funciona sua mente inconsciente, pois esta seria o verdadeiro 

condutor do comportamento do consumidor. 

Graves (2011  p. 11) diz que “é muito mais conveniente perguntar às pessoas o que 

elas acham, primeiramente é preciso convencê-lo de que as pessoas não conseguem ser 

exatamente responsáveis por suas ações, pensamentos e sentimentos de uma forma 

consciente”. De acordo com Kotler e Keller (2006), quando uma pessoa avalia uma marca, ela 

não reage apenas às possibilidades declaradas destas marcas, mas também a um conjunto de 

sinais menos conscientes, sendo que a forma, o tamanho o peso, a cor, entre outros, podem 

influenciar certas associações e emoções. 

A verdade é que o comportamento do consumidor é um reflexo dos processos 

cerebrais complexos que dirigem todas as ações humanas. A mente inconsciente está 

“em jogo” muitas mais significativamente do que a maioria das pessoas está disposta 

a reconhecer (GRAVES, 2011, p. 25) 

 

Também deve-se levar em conta a percepção ao tentar compreender as motivações de 

compra e consumo, pois elas são muito influentes na mente do consumidor. Não basta apenas 

chamar a atenção para o produto, toda uma atmosfera deve ser bem trabalhada para que todos 

os sentidos do consumidor o levem a concluir a compra. Kotler (2006)  diz que a percepção 

não depende apenas de estímulos físicos, mas também do ambiente e das condições internas 

de cada pessoa. Pois várias pessoas podem estar na mesma situação, porém podem ter 

percepções totalmente diferentes. Para exemplificar a questão da percepção, Graves (2011) 

afirma que alguns pesquisadores descobriram que o tipo de música tocada pode alterar 

radicalmente a quantidade de tempo de permanência em uma loja e a velocidade com que os 

consumidores se movem, e pode mudar a sua percepção de quanto tempo ficam esperando 

para serem atendidos, ou de quantas pessoas estão na área comercial. 

Mowen e Minor (2003) definem alguns fatores que influenciam diretamente na 

decisão de compra do consumidor. 

 

1. Ambiente físico: os aspectos físicos e espaciais concretos que envolvem uma 

atividade de consumo. 2. Ambiente social: os efeitos que outras pessoas provocam 

sobre um consumidor durante uma atividade de consumo. 3. Tempo: os efeitos da 

presença ou ausência do tempo nas atividades de consumo. 4. Definição de tarefa: as 

razões que geram a necessidade de os consumidores comprarem ou consumirem um 

produto ou serviço. 5. Estados antecedentes: os estados psicológicos e de espírito 

temporários que um consumidor traz para uma atividade de consumo. (MOWEN; 

MINOR, 2003, p. 247 apud  BELK, 1975  )  
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Além dos fatores familiares, culturais, psicológicos, perceptivos, de propaganda e as 

das experiências dentro compra na loja física, temos um outro ponto que deve ser considerado 

de extrema importância: é o formato de consumir, adquirir produtos e contratar serviços pela 

internet. É um formato que o consumidor pode adquirir produtos em diferentes momentos e 

lugares. 

Souza (2009, p. 22) afirma que as atividades comerciais envolvendo relacionamento, 

promoção, compra, venda, pagamento e entrega de produtos, sofreram ao longo da história 

diferentes formas de restrição, ligadas à produção e disponibilidade física do produto, ao local 

da transação, às formas de pagamento e promoção e à entrega material do produto ou serviço 

eventualmente necessário para plena satisfação do comprador. Todos esses fatores sofreram 

transformações, pois com o passar do tempo e os avanços tecnológicos essa realidade mudou. 

Além do aumento do ponto de vendas, surgiram outros canais, tais como catálogos, televisão, 

vendas diretas e o comércio eletrônico, onde o consumidor pode se relacionar com a marca e 

adquirir produtos. De acordo com Souza (2009; p. 23) “foi no ambiente virtual que ocorreu a 

mais revolucionária transformação, já que esta permitiu a comparação instantânea e direta 

entre produtos, marcas e condições de compras, venda e entrega, além de possibilitar a 

customização à distância desses produtos”.  

E com este avanço da tecnologia e mais a integração de outros canais, o poder foi 

transferido de forma radical para consumidor. Este que o autor chama de Neoconsumidor, o 

consumidor multicanal global, fazendo com que a relação entre os produtores e os de produtos 

e marcas se modificasse, por conta de um novo ponto de equilíbrio, fazendo também com que 

o setor de publicidade, propaganda e mídia tivesse que se reinventar e se adaptar a esse novo 

formato. 

O aspecto mais relevante é o seu enorme poder de influência para todos os produtos 

e serviços ao permitir comparações, análises, e aprofundamento de informações 

sobre características, preços e condições, serviços garantias, formas de uso e tudo 

mais que possa influenciar a decisão de compra. (SOUZA, 2009; p. 34) 
 

Souza (2009; p. 36) chama de Consumidor 4.0, uma segunda geração de consumidores 

digitais, a partir do momento que foi incorporado o smartphone  como canal de compra, 

relacionamento e pagamento de produtos e serviços, um canal que evoluiu devido às 

facilidades oferecidas. Este é o consumidor que evoluiu a partir daqueles que tiveram as suas 

experiências pelo computador. 

Porém, ainda existem alguns fatores que fazem com que uma parcela de consumidores 

ainda não use esses canais para efetuar as suas compras, mesmo com interface, conectividade, 

segurança, diversas formas de pagamento eletrônico. Compreender o comportamento do 
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consumidor é essencial para as empresas, para que essa possa se manter no mercado, porque 

quando uma marca tem uma visão definida do seu público e de seus costumes, consegue 

atender os seus desejos ao longo do tempo com uma visão estratégica e eficaz. 

 

4. CONSUMO DE LUXO 

 

O consumo do luxo é um costume histórico que está associado à formação das 

sociedades. Servia para diferenciar os indivíduos que possuíam maior poder aquisitivo, 

prestígio social e/ou faziam parte da nobreza.  Segundo Lipovetsky (2004), não há sociedade 

que rejeite o conceito de luxo. Desde o período paleolítico (muito antes do esplendor dos 

palácios, portanto), o homem tem tido comportamentos ligados ao luxo: adornos, festas, 

consumo despreocupado dos bens de reserva. Também vale ressaltar que está intimamente 

ligado ao prazer e à emoção e, por esses motivos, é um nicho de mercado tão apreciado e 

interessante.  

O luxo passou a ser o traço distintivo do modo de viver, de se alimentar e até de 

morrer entre os ricos e pobres. Assim, fixou-se a idéia de que os soberanos deveriam 

se cercar de coisas belas para mostrar sua superioridade, o que gerou a obrigação 

social de se distinguir por meio das coisas raras. Na escala dos milênios, se sempre 

houve algo que jamais foi supérfluo, foi o luxo. “Era totalmente imbuído da função 

de traduzir a hierarquia social, tanto no aspecto humano quanto no mágico” 

(LIPOVETSKY, 2004 p. 34) 

 

Para D’Angelo (2006),o significado original da palavra luxo: Luxus, que em latim 

significa ostentação, magnificência, abundância, refinamento, sugerem raridade e qualidade 

especial. Luxo é algo que “agrada aos sentidos sem ser uma necessidade, é algo que vai além 

do necessário para utilidade, é supérfluo, um capricho. 

O autor afirma que as formas de expressão do luxo mudam conforme a evolução da 

sociedade. Em cada época há um conceito diferente. Logo, pode-se concluir que sempre 

haverá produtos que primam pelo prazer e exclusividade em qualquer que seja a categoria. 

Porém, mesmo com o passar dos séculos e a evolução da sociedade, esse comportamento se 

manteve. 

O interesse pelo que é diferente, exclusivo e limitado está presente em uma grande 

parcela dos indivíduos. Independente do país ou cultura, certos produtos, sejam eles 

vestimentas, carros ou joias, são consumidos por aqueles que têm condições de adquirir, e 

sendo assim, são vistos como uma parcela diferenciada de indivíduos. 
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D’Angelo (2006) afirma que são necessidades relativas e dizem respeito à nossa 

sobrevivência e bem-estar em uma determinada comunidade e não são exatamente universais, 

mas sim abrangentes a sociedades que apresentam determinado modelo de vida e organização,  

Essas necessidades relativas não são estanques, pois o tempo e ação humana se 

encarregam de modificar o panorama que circunda o homem. Demanda novos recursos que 

ajudem a viabilizar a vida em determinado ambiente. Ele também apresenta dois tipos de 

necessidades: as básicas e as relativas. As básicas, que são as universais, são absolutas e 

indiscutíveis e originam-se das características naturais do ser humano, incapaz de sobreviver 

sem elas. Já as necessidades relativas não nascem da própria transformação do meio pelo 

homem e da maneira como constitui agrupamentos e comunidades. Não são absolutas, pelo 

contrário: surgem da ideia que o homem faz do que seja necessário para ¨viver bem¨ naquele 

ambiente junto àquelas pessoas e tem, portanto, um caráter cultural. 

As marcas de luxo, buscam aceitação de um público cada vez mais restrito e formador 

de opinião, pois o consumo regulamenta a sociedade, sua cultura e comportamento. Em 

consequência disso, essas marcas, produtos ou serviços constroem a identidade desses 

indivíduos.  

Segundo Lipovetsky (2005), o luxo passou a ser reconhecido oficialmente como um 

setor econômico e industrial a partir do final dos anos 1980, devido ao crescimento e 

desenvolvimento das marcas de luxo e a constituição de grandes grupos em torno delas. 

O consumo não é nem a prática material, nem uma fenomenologia da “abundância”, 

não se define nem pelo alimento que se digere, nem pelo vestuário que se veste, nem 

pelo carro que se usa, nem pela substância oral e visual das imagens e mensagens, 

mas pela organização de tudo isto em substância significante; é ele a totalidade 

virtual de todos os objetos e mensagens constituídas de agora então em um discurso 

cada vez mais coerente. O consumo, pelo fato de possuir um sentido é uma atividade 

de manipulação sistemática de signos. (BAUDRILLARD, 2000, p. 206).  

 

Após essa abordagem, percebe-se o mercado de luxo atual como algo além do que 

apenas ostentar, e sim uma ligação mais íntima, apesar de ainda ser visto como um ato 

supérfluo dentro da cultura de cada sociedade. Para Castaréde (2005) as aspirações mais 

profundas do homem estão ligadas ao desejo do luxo; é uma necessidade psicológica e 

mental, sua insatisfação persegue como aspiração uma meta inalcançável que não obstante o 

ajuda a evoluir.  

São produtos ou serviços que vão além da utilidade ou do valor que realmente 

possuem, eles despertam desejos e carregam valores simbólicos que são conhecidos e 

transferidos pela sua história e propaganda. De acordo com D’Angelo (2006)  
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O luxo hoje, na sua acepção de meio de prazer e signo de exclusividade, é encarnado 

por uma série de objetos e serviços reconhecidos mundo afora, independentemente 

das peculiaridades culturais de cada país ou região. Estas peculiaridades tendem a 

emprestar nuances próprias sem contudo, demover, significados fundamentais 

compartilhados, o que torna a visão quanto ao que é o luxo hoje de certa maneira 

consensual. (D’ANGELO, 2006, p. 27) 

 

São diversos os fatores que fazem uma marca ser vista como um símbolo de luxo, 

sejam eles a tradição, sofisticação e o status, assim como uma publicidade que esteja de 

acordo com todo o discurso e a promessa dela, fazendo com que esses produtos ou marcas 

deixem de ser privilégios ou itens supérfluos e se tornem itens  de desejo, se tornando uma 

ação mais complexa de uma compra e venda. Segundo Casoti (1988), “na sociedade moderna, 

a identidade social, outrora uma herança que se mantinha estável ao longo da vida de uma 

pessoa, passa a ser construído pelo próprio indivíduo, que se vale principalmente, de produtos 

e serviços para molda-la”. 

Não é simples chegar ao valor de uma marca, além dos ativos materiais que são 

fáceis de serem avaliados, torna-se necessário estabelecer uma ponte entre passado e 

futuro, e no segmento do luxo isso se torna ainda mais desafiador, porque no luxo 

não basta ser apenas uma boa marca, é necessária possuir, também, uma boa 

história: repleta de detalhes, momentos elegantes, charme glamour”. Passarelli 

(2010, p.47) 

 

A partir destas colocações percebe-se que o luxo é conjugação do prazer com a 

exclusividade, e que de acordo com D’Angelo (2006), são essas duas características que 

contribuem para elevar um produto ou serviço à categoria de luxo. O autor cita cinco 

características de um produto ou serviço de luxo: primeiramente, eles são dotados de 

qualidade superior, devido à excepcionalidade de sua matéria-prima, de seu processo de 

fabricação ( muitas vezes artesanal) ou da tecnologia empregada. Ou seja, o luxo é o melhor 

que se pode obter em termo de funcionalidade, acabamento e durabilidade, por isso o prazer e 

a exclusividade traduzem-se no capricho extremo com que o objeto ou tarefa é desenvolvida. 

Segundamente, o luxo é caro, custa muito dinheiro, principalmente em relação àqueles 

produtos e serviços que apresentam utilidade semelhante.  

Em terceiro lugar, o autor coloca que o luxo é raro, o que significa que é distribuído de 

forma seletiva e exclusiva, por isso não se encontra um objeto de luxo em qualquer loja, pois 

vê-lo em todo o lugar retira o caráter exclusivo, sua aura; e diluiria o prazer da contemplação 

e da compra. Na quarta característica, o luxo é esteticamente bem elaborado, possui uma 

aparência particular, reconhecível, beleza que é uma das principais responsáveis pelo prazer 

de posse sua utilização, pois repete-se a ideia da obra de arte: a aparência do luxo convida ao 

consumo, seduz e impressiona.  
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E por último, o luxo é dotado de uma marca famosa, de imagem reconhecida em 

vários lugares do mundo, pois mesmo que todas as outras condições forem satisfeitas, ainda é 

necessário um rótulo, um carimbo que diferencie, e é justamente esse rótulo que vai, com o 

passar do tempo, se tornar um diferencial, um sinônimo de luxo por si só. 

Passarelli (2010) afirma que é cabível observar que a expressão “grande despesa 

supérflua”, é difícil de ser caracterizada dentro das economias modernas, pois se 

considerarmos que as necessidades estão associadas aos processos de manutenção da vida e 

aos desejos, ao processo de diferenciação da vida em sociedade, somos forçados a admitir que 

o homem contemporâneo experimenta, praticamente quase a totalidade da demanda de bens e 

serviços ligada aos desejos e não às necessidades, e é fácil perceber por que no segmento do 

luxo, a imaterialidade é o fator mais forte. 

 

 5. COLECIONISMO 

 

Cada marca possui suas características e particularidades que atribuem personalidade e 

valor aos seus produtos. Porém, algumas geram uma identificação tão grande com seus 

consumidores, que estes passam a colecionar esses produtos. Esses consumidores iniciam 

uma relação diferenciada com essas marcas, pois se envolvem de uma maneira mais intensa e 

mantém uma relação longa com ela a ponto de colecionarem os seus produtos. A Louloux se 

encaixa no conceito de marca colecionável por produzir número limitado de produtos. Sendo 

assim, as clientes começaram a agrupar os artigos da marca a ponto de torná-los uma coleção, 

pois diferenciação e exclusividade são pontos muito importantes para colecionadores. Belk 

(2003, p. 27) cita que são “doces para os olhos, poesia para os pés e alento para a alma”. Essa 

afirmação expressa os significados profundos associados aos calçados e à importância dos 

mesmos para as pessoas. 

As coleções também se diferenciam de outras formas de consumo por envolver 

paixão, tanto na aquisição, quanto na manutenção dos objetos colecionados. Devido ao alto 

envolvimento com as coleções, os colecionadores tendem a se tornar profundos conhecedores 

dos objetos colecionados, tanto daqueles que o colecionador já possui, quanto dos que ainda 

não possui, mas que podem vir a fazer parte de sua coleção (Belk, 1988). 

De acordo com Belk (1995, p. 479; 2001, p. 37), o ato de colecionar é uma forma 

apaixonada de adquirir produtos que permitem ao colecionador acumular histórias 

“fantásticas” de suas compras, como se fossem tesouros que inspiram orgulho, desejo e 

ganância. Belk (2001, p.37) afirma que colecionar consiste em “adquirir e armazenar objetos 
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de forma constante, seletiva e apaixonada, desvinculando-os do mundo e de suas funções 

comuns e atribuindo-lhes status de objetos especiais e queridos” 

O julgamento e a interpretação das pessoas por meio do sapato são questões culturais 

(Belk, 2003, p. 31), o que significa que cada sapato pode ter um significado distinto, 

dependendo da cultura em que se encontra inserido. Além disso, os calçados carregam muitas 

significações, refletindo assim, diferentes perfis e predileções. 

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E DADOS RECOLHIDOS 

 

 Com o objetivo de apontar quais os atributos da marca impulsionam as clientes para 

consumir os sapatos Louloux, descobrir o grau de envolvimento das consumidoras com a 

marca, e verificar e organizar quais as motivações declaradas pelas consumidoras, buscou-se, 

por meio das pesquisas bibliográficas e entrevistas, reunir informações que permitissem a 

comprovação dos resultados apresentados. 

No segundo semestre de 2016 realizou-se uma pesquisa bibliográfica para embasar os 

conceitos de marca, motivações de consumo, consumo de luxo e colecionismo apresentados 

neste artigo. 

Em março de 2017 criou-se um questionário pela plataforma Google Forms contendo 

espaço para dados pessoais, questões referentes à marca Louloux e a relação das clientes com 

a marca. No dia 27 de março de 2017 esse formulário foi postado em dois grupos de clientes 

da marca na rede social digital Facebook, o “Apego X Desapego só para produtos Louloux” e 

o “ Loulouxaholic’s”, convidando as participantes a responder o questionário e continuar com 

a pesquisa. Foram obtidas dezoito respostas e aceites para continuar a pesquisa via bate papo 

virtual pela mesma rede social digital. 

Após esse processo entrou-se em contato individualmente com cada uma das clientes 

que concordaram em continuar com a pesquisa. 

 A faixa etária da amostra ficou compreendida entre 27 e 50 anos de idade. Todas as 

entrevistadas moram no Brasil, sendo que onze residem na cidade de Porto Alegre/RS, quatro 

na cidade de São Paulo/SP, uma em São José dos Ausentes/SP e outra mora em Curitiba/PR. 
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                            Figura 2: Gráfico faixa etária entrevistadas                                   Figura 3 : Cidade das entrevistadas 

 

Em relação à escolaridade, a maioria das entrevistadas possui graduação, sete possuem 

pós graduação, três apresentam título de mestrado e uma ensino médio completo. 

 

Figura 4: Gráfico com a o grau de escolaridade das entrevistadas 

 

A primeira pergunta com relação à marca foi como elas a conheceram. Três pessoas 

conhecerem através das lojas físicas, nove responderam que foi através da internet, por meio 

de  redes sociais ou blogs, e sete responderam que foi indicação de uma amiga. 

Onze das entrevistadas adquiriram o primeiro par pela internet, quatro adquiriram em 

lojas temporárias e apenas três compraram diretamente nas lojas físicas que a Louloux 

mantinha nos primeiros anos da marca. Ainda com relação a primeira compra, foi perguntado 

se havia alguma memória ou fato curioso sobre o momento: 

Entrevistada 6: Eu entrei no FB (Facebook) um dia e alguém que eu conhecia tinha 

curtido a página. Essa curtida apareceu pra mim. Comecei a ver as fotos, me encantei com os 

sapatos e descobri que em algumas semanas a loja faria uma temporária em SP. No dia em 

que iria a loja, caiu um temporal horrível em SP, então pedi ao meu marido pegar os sapatos 

para mim (já tinha escolhido os que queria). Ele me ligou da loja para dizer que não tinha 

nada no meu tamanho e que estava indo embora. Eu falei pra ele comprar outra coisa, 

qualquer coisa pra mim. Na segunda loja temporária, todo mundo lembrava dele me 
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enganando pelo telefone. 

Com relação ao motivo de possuírem mais de um artigo da marca, os motivos, as 

respostas foram: peculiaridade, qualidade, criatividade, beleza, design, exclusividade, preço, 

estilo, conforto, originalidade, entre outros: 

Entrevistada 1: É muito amor pela marca, pela originalidade dos modelos, pela 

equipe toda que nos atende, a humildade de todos... e lógico, pelos pescoços entortados das 

pessoas a cada quarteirão kkkk... essa é a melhor parte! 

Entrevistada 2: Gosto de sapatos e tem modelos que apostam com cores diferentes. É 

uma relação de afeto. 

Em relação aos modelos que consideravam mais icônicos, amados ou simbólicos, os 

modelos mais citados foram Rino, Bowie e Fauno. 

 

Figura 5: Modelos de sapatos Louloux considerados mais icònicos pelas entrevistadas 

 

           Louloux modelo Rino                               Louloux modelo Bowie                         Louloux modelo Fauno  

 

Figura 5: Modelos de sapatos Louloux considerados mais icònicos pelas entrevistadas 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/355573333058348066/ 

 

Com relação à quantidade de pares, obtiveram-se respostas entre dois e 41 pares. 
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Figura 6: Gráfico com a quantidade de pares de sapatos Louloux das entrevistadas 

Mulheres acreditam que cada momento existe um estilo de sapato específico, e que 

esse artigo pode mudar sua autoconfiança e ajudar a realizar desejos, como conseguir um 

emprego ou promoção ou até chamar a atenção de alguém especial. Elas relataram que alguns 

calçados têm significados afetivos para elas. Cada sapato pode ter um significado diferente, 

dependendo da cultura em que se encontra inserido. E de acordo com os resultados obtidos 

nessa pesquisa, essa colocação só se confirma. Quando as entrevistadas foram questionadas se 

já usaram um sapato Louloux em um evento importante, as respostas obtidas foram: 

Entrevistada 7: Pra mim usar um Louloux é um evento importante...quando coloco 

nos pés me transformo na mulher mais poderosa e importante do universo. Quando me sinto 

segura de mim: Louloux nos pés são o primeiro indício. 

Entrevistada 9: Sim, sempre! E o último foi minha festa de 50 anos. 

Entrevistada 10: Acho que usei Louloux na maioria dos eventos importantes nos 

últimos dez anos. 

Quando interrogadas sobre a qualidade e conforto dos sapatos, cinco consumidoras 

disseram que não mudariam nada: 

Entrevistada 9: Se mudar não seria Louloux 

Porém o maior número de observações foi com relação ao conforto, numeração e 

preço: 

Entrevistada 12: Conforto... se pudesse baixar um pouco o preço seria perfeito. 

Outro fator importantes a ser observado é a relação da marca Louloux com as suas 
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clientes nas redes sociais digitais e no pós-venda, pois o relacionamento é um ponto 

fundamental  do universo feminino; além de dialogar, elas querem se relacionar com marcas 

que se posicionam de forma sincera e na qual elas confiam: 

Entrevistada 6: Sigo tudo, vejo tudo, defendo a marca das pessoas "sem noção", 

mando mensagem para a equipe, sigo até o Cris (criador da marca) no Instagram ...rs 

Entrevistada 4: Uma vez queria muito uma bolsa e qdo ela subiu para o site, não vi e 

não comprei. Pedi pra Aline me avisar caso subisse de novo e tcharãaaaaaa! Ela lembrou, 

me avisou e eu comprei! 

Com relação a quais os sentimentos e sensações elas tinham ao usar um sapato 

Louloux, as entrevistadas disseram sentir-se felizes, modernas e únicas: 

Entrevistada 3: Sim. Eu me sinto muito feliz usando Louloux! Considero um cuidado 

especial que tenho comigo! E me faz bem! 

Entrevistada 4: Eu me sinto moderna. E fico feliz pq não tem ninguém com um sapato 

como o meu. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

O estudo mostrou que as relações das entrevistadas com sapatos são muito 

significativas e profundas, pois servem para separar grupos que se diferenciam na forma de 

pensar, comportar e consumir. Os calçados permitem que estas mulheres sintam-se singulares 

em diversos momentos. E esses benefícios são proporcionados com maior intensidade quando 

os sapatos possuem atributos como cores variadas, design diferenciado, ou edições 

exclusivas/limitadas, pois sapatos são uma categoria de produto de bens de uso pessoal e não 

apenas para serem apreciados, considerando-se que a diferenciação e a exclusividade são 

metas importantes para os as consumidoras da marca comprarem diversos pares. 

Os calçados precisam ser confortáveis, possuírem um design diferenciado e muitas 

vezes apresentar exclusividade, valores e atributos que a marca Louloux possui, fazendo com 

que seus produtos se tornem objetos de desejo e, na maioria das vezes, itens de uma coleção. 

A marca conseguiu atingir diversos fatores necessários para fidelizar o seu público. Além da 

marca se destacar com sua proposta de sapatos colecionáveis, pois cada modelo é fabricado 

com tiragens limitadas e feitos a mão, ela possui uma relação muito próxima com as suas 

clientes. Portanto, é possível afirmar que mulheres entrevistadas encontram valores agregados 

nos produtos que consomem e investem seu dinheiro. Elas buscam muito mais que suprir 

necessidades, elas querem marcas que ofereçam uma experiência  positiva e que seja 

composta por sentimentos e momentos. 
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Estas consumidoras se identificaram com a filosofia da empresa e então criaram uma 

conexão mais profunda com a marca, que conseguiu atingir esse público por meio de atitudes 

que valorizam a opinião das consumidoras, seja por meio das pesquisas que a empresa faz 

com as clientes, seja como apresenta as tendências e novas coleções, pois estão sempre 

procurando ouvir o seu público para poder oferecer produtos que atendam os seus desejos. 

Outro elemento essencial é individualidade, que a marca possui, e também faz com que as 

clientes sintam quando estão usando um sapato ou bolsa da marca, pois mesmo exercendo 

diversos papéis, precisam ser reconhecidas por sua diversidade, sem estereótipos. De certa 

forma, encontramos essa individualidade no aspecto da marca produzir quantidade limitada de 

cada modelo de calçado.  

A Louloux apresenta aspectos de uma marca emocional, pois oferece soluções ou 

compreensão às tensões diárias. É uma marca acessível para tirar dúvidas ou entrar em 

contato com o serviço de atendimento ao consumidor. Outro fator relevante é a conexão que 

as entrevistadas possuem com a marca, porque estas mulheres tomam decisões baseadas em 

emoções e não nos elementos racionais. Por fim, com relação ao relacionamento, a Louloux 

sempre está muito próxima de suas clientes, tanto para ouvir os seus desejos, quanto no pós-

vendas.   

As falas das entrevistadas confirmaram as teorias apresentadas nesse estudo e 

permitiram uma melhor compreensão do comportamento das consumidoras e suas motivações 

de compra, pois os calçados representam uma esfera de produtos com forte apelo emocional e 

simboliza a personalidade dos indivíduos. Além disso, os calçados representam uma categoria 

de produto com o qual os consumidores apresentam um nível elevado de envolvimento 

emocional. 
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APÊNDICE 1 - ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTADA 1 (PATRICIA MATOS) 

 

Nome: Patricia Mattos 

Idade: 41 anos 

Cidade: São Paulo 

Escolaridade: Pós Graduada 

Profissão? Publicitária e empresária 

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual?  Patricia 

Como conheceu a marca Louloux?  Loja física ficava no meu bairro aqui em São Paulo 

Como e onde comprou o primeiro par?  Na loja física de São Paulo , nos Jardins. 

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? Sempre que uso meus sapatos 

recebo elogios e olhares.  

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? 15 

O que te leva a ter mais de um Louloux? Qualidade, criatividade e beleza. 

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? Rino (um dos modelos 

que mais amo) e os de salto alto com bico fino (que poderia ter muitos e muitos mais todas as 

estações. 

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? 

Sempre... tenho muitos que são de salto alto que possibilitam o uso em ocasiões mais formais. 

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? Alguns modelos são um pouco duros no 

começo mas com o uso ficam deliciosos 

Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? Acompanho. 

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? Como já sei minha numeração, já comprei 

pelo site. Mas confesso que prefiro as lojas temporárias para poder experimentar (e apreciar 

no espelho!!). 

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? Sempre atenciosos e solícitos. 

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? Uso diversas marcas... mas 

coleção mesmo só Louloux.  

 

ENTREVISTADA 2 (DANIELA) 
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Nome: Daniela 

Idade: 42 

Cidade: São Paulo 

Escolaridade: Superior 

Profissão: Nutricionista 

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual? Dani 

Como conheceu a marca Louloux? Internet 

Como e onde comprou o primeiro par? Loja temporária em São Paulo 

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? 

No dia em que iria a loja, caiu um temporal horrível em SP, então pedi ao meu marido pegar 

os sapatos para mim (já tinha escolhido os que queria). Ele me ligou da loja para dizer que 

não tinha nada no meu tamanho e que estava indo embora. Eu falei pra ele comprar outra 

coisa, qualquer coisa pra mim. Na segunda loja temporaria, todo mundo lembrava dele me 

enganando pelo telefone. 

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? Mais de 25 pares 

O que te leva a ter mais de um Louloux? Eles vão criando e eu vou gostando. Eu adoro 

sapatos coloridos, só eles fazem. 

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? As botas e os oxfords 

bicudinhos. São a cara da Louloux 

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? O casamento da minha 

super amiga. E tava lindo! 

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? Em alguns, colocaria uma almofadinha 

bem macia no calcanhar. Solados de couro são duráveis, mas ficar o dia todo de pé com eles, 

cansa. 

Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? De amizade. Ô povo lindo esse da 

Louloux! 

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? Prefiro nas lojas. Já aconteceu muitas 

vezes de não achar tão bonito na foto e maravilhoso ao vivo. 

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? A-M-O-R 

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? Tenho muita coisa da Schultz e 

também da My Shoes. Tenho algumas coisas Arezzo. Não coleciono dessas marcas, coleciono 
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sapatos em geral. E como amo botas, acabo comprando destas outras marcas. 

 

ENTREVISTADA 3 ( ANDREIA PEREIRA NASCIMENTO) 

 

Nome: Andreia Pereira Nascimento  

Idade: 37  

Cidade: São José dos campos SP  

Escolaridade: Pós graduação  

Profissão: Professora  

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual?  

Como conheceu a marca Louloux? Por um anúncio no Facebook  

Como e onde comprou o primeiro par? Comprei pela Internet no antigo site da marca.  

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? Gerou muita ansiedade pois eu já 

"namorava" a marca há tempos e não tinha grana pra comprar... quando chegou em casa 

lembro que parecia um bebê chegando... olhos brilhando, emoção e total zelo com o 

primogênito rs 

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? 13 

O que te leva a ter mais de um Louloux? É muito amor pela marca, pela originalidade dos 

modelos, pela equipe toda que nos atende, a humildade de todos... e lógico, pelos pescoços 

entortados das pessoas a cada quarteirão kkkk... essa é a melhor parte!  

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? O Rino sem dúvida!!!! 

Foi o primeiro modelo que vi na Internet...me hipnotizou...me apaixonei...pirei mesmo! E não 

tenho um Rino até hoje, acredita? rs 

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? Pra mim usar um Louloux é 

um evento importante...quando coloco nos pés me transformo na mulher mais poderosa e 

importante do universo. Quando me sinto segura de mim: Louloux nos pés são o primeiro 

indício.  

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? Alguns modelos que tenho são muito 

firmes...refiro-me ao couro. Mas uso assim mesmo...e se machucar não ligo...depois passa...rs 

Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? Sigo tudo, vejo tudo, defendo a marca 

das pessoas "sem noção", mando mensagem para a equipe, sigo até o Cris no Instagram ...rs  

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? Nunca fui numa loja temporária..essa é 
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minha maior frustração. Meu sonho é me jogar num mar de caixas cheias de Louloux e sair 

provando tudooooo. 

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux?  Atendimento com excelência e 

humanidade. Isso não tem preço! 

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? Não uso mais nenhuma...nunca 

tive paixão por nenhuma marca...sempre achei tudo uma cafonice só...depois da Louloux isso 

só se confirmou. Os sapatos que tenho de outras marcas são os "pré-Louloux"...e os tenho pq 

meus sapatos duram uma eternidade. 

 

ENTREVISTADA 4 (MARIANE FORMIGA) 

 

Nome: Mari 

Idade: 39 

Cidade: Porto Alegre  

Escolaridade: Pós Graduada 

Profissão: Designer  

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual? Mari 

Como conheceu a marca Louloux? No início da marca com o estilo de sapatos colecionáveis 

Como e onde comprou o primeiro par? Loja temporária 

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? Não  

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? Uns 25 

O que te leva a ter mais de um Louloux? Gosto de sapatos e tem modelos que apostam com 

cores diferentes. É uma relação de afeto.. kkk 

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? Vários... Os com saltos 

trabalhados  

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? 

Sempre  

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? 

Se mudar não seria Louloux 

Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? 

Direta... Sigo. 

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? 
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Lojas... Adoro tocar, experimentar, conversar com o pessoal.. 

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? 

Ótimo!  

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? Nenhuma… 

 

ENTREVISTADA 5 (MÔNICA CEOLA) 

 

Nome: Monica Ceola 

Idade: 50 

Cidade: São Paulo - SP 

Escolaridade: Pós graduação. 

Profissão: Vendas. 

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? * 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual? Não. 

Como conheceu a marca Louloux?  

Pela internet, Facebook especificamente. Uma conhecida curtiu a página e passei a seguir a 

marca. 

Como e onde comprou o primeiro par? Na loja temporária em São Paulo, que estava no Hotel 

Panamericano.  

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? 

Não, apenas ao usar é gera pescoçadas, risos e espantos leves... 

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? * 

36 pares. 

O que te leva a ter mais de um Louloux? 

As cores, o design: eles saem do lugar comum. 

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? 

Todos. 

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? 

Sim, sempre! 

E o último foi minha festa de 50 anos. 

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? 

Eu as vezes deixo de comprar 2 ou 3 pares em função do preço, mas tenho consciência que 

eles valem o que custam 
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Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? 

Intensa: sempre curtindo e trocando ideias com o pessoal da marca e as outras 

'loulouxaholic's'.  

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? 

Comprei nos dois, porém prefiro a loja temporária, pois posso experimentar os modelos. 

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? 

Muito bom: atenciosos, sempre preocupados em atender bem e dar uma solução ao que 

buscamos. 

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? 

Várias outras marcas, mas não coleciono mais nenhuma. 

 

ENTREVISTADA 6 (GRAÇA ADAM) 

 

 Nome: Graça Adam 

Idade: 39 anos 

Cidade: Porto Alegre 

Escolaridade: Terceiro Grau Completo 

Profissão: Empresária 

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual? Não  

Como conheceu a marca Louloux? Não lembro bem, mas acho que amigas comentaram. Foi 

mais ou menos em 2008. 

Como e onde comprou o primeiro par? Na loja da Ramiro Barcelos, mais ou menos em 2008. 

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? 

Rendeu um pequeno surto no loja, naquela época os sapatos eram muito impactantes. Ainda 

são hoje, mas naquela época eram bem inéditos.  

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? Não sei, uns 40 eu diria. 

O que te leva a ter mais de um Louloux? 

Design, exclusividade e bom preço.  

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? 

O fauno, o hy (acho que era esse o nome, esse é antigo) 

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? 

Acho que usei Louloux na maioria dos eventos importantes nos últimos dez anos.  
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Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? 

Não 

Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? 

Acompanho 

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? 

Ambos, mas compro menos hoje em dia.  

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? 

Ótimo 

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? 

Uso várias, mas coleciono apenas Louloux.  

 

ENTREVISTADA 7 (JACIANE) 

 

Nome: Jaciane 

Idade: 47 

Cidade: Poa 

Escolaridade: Superior completo 

Profissão: Psicóloga 

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? * 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual? Nao 

Como conheceu a marca Louloux? Por indicação de uma amiga 

Como e onde comprou o primeiro par? Facebook..apegos 

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? Nao 

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? 40 

O que te leva a ter mais de um Louloux? São lindos 

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? Rino e tatoo 

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? Uso sempre 

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? Conforto 

Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? Ótima 

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? Temporárias 

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? Ótimo 

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? Não uso 
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ENTREVISTADA 8 (ZULEIKA BRANCO) 

 

Nome: Zuleika Branco  

Idade: 32 

Cidade: Porto Alegre  

Escolaridade: Mestra em comunicação  

Profissão: Bibliotecária  

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? * 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual? Zuleika  

Como conheceu a marca Louloux? Internet  

Como e onde comprou o primeiro par? Online 

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? Minha irmã viu o sapato e achou 

horrível.  

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? 10 

O que te leva a ter mais de um Louloux? A beleza. 

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? Winehouse e algumas 

botinhas (sou péssima para lembrar nomes dos modelos) 

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? Usei na posse do reitor da 

universidade, mas foi a única vez em que me arrependi da escolha. O sapato é lindo mas me 

machuca de um modo absurdo... 

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? Conforto... se pudesse baixar um pouco 

o preço seria perfeito  

Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? Acompanho sempre  

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? Ambos.  

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? Na feira não gosto muito. Acho um 

pouco displicente.  

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? Costumava colecionar as 

sapatilhas balassox, mas a marca faliu... Não há mais nenhuma marca que me faça ter vontade 

de colecionar  

 

ENTREVISTADA 9  (EDITH JANETE) 

 

Nome: Edith Janete Schaefer 
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Idade: 48 

Cidade: Porto Alegre 

Escolaridade: Mestrado 

Profissão: Psicóloga 

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? * 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual? Não 

Como conheceu a marca Louloux? Amigas 

Como e onde comprou o primeiro par? Na feira da associação israelita 

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? Não 

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? Dois 

O que te leva a ter mais de um Louloux? O design 

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? Gosto da sandália 

baixinha dourada 

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? Não 

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? Conforto. Muito desconfortáveis alguns 

modelos. 

Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? Participo do grupo de desapego 

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? Lojas temporárias 

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? Bom 

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? Bottero, ramarim 

 

ENTREVISTADA 10 (FERNANDA MUSCHNER) 

 

Nome: FERNANDA MUSCHNER  

Idade: 39 

Cidade: Porto Alegre  

Escolaridade: Superior completo  

Profissão: Farmácia  

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? * 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual? Fer 

Como conheceu a marca Louloux? Shopping Iguatemi  

Como e onde comprou o primeiro par? Foi novembro de 2012, eu estava retornando de uma 
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viagem!!! Amei o estilo da loja e o sapatos na vitrine, não resisti, entrei e comprei uma 

sapatilha, e desde então virei fã da marca! 

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? Aeroporto Internacional de Buenos 

Aires. Estava com uma bota a Aurora, uma moça me parou, queria saber de onde era o sapato 

e a marca, expliquei para ela, e ela começou a fazer propostas para comprar a bota.... Foi 

muito engraçado, isso foi na fila da imigração, ela era do Cazaquistão.  

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? 16 

O que te leva a ter mais de um Louloux? Estilo, conforto  

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? Sapatilhas  

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? Madrinha de casamento  

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? Não  

Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? Sigo as marcas que realmente uso 

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? Site 

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? Excelente  

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? Mr cat, Luz da Lua, arezzo  

ENTREVISTADA 11 ( JORDANA BERCHON) 

 

Nome : Jordana Berchon 

Idade: 27 

Cidade: Porto Alegre 

Escolaridade: Terceiro grau incompleto 

Profissão: Graduanda 

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? * 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual? Não 

Como conheceu a marca Louloux? sim 

Como e onde comprou o primeiro par? Grupo de desapegos do facebook 

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? não 

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? 4 

O que te leva a ter mais de um Louloux? A originalidade e designe do produto. 

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? A bolsa triangulo e o 

primeiro modelo lançado de unicórnios. 

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? Não. 

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? Não 
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Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? Primeiro contato com as novas coleções. 

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? Eu nunca comprei em loja temporária, só 

pelo site mesmo. Mas acho que ter uma loja física faz falta. 

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? Nunca tive nenhum problema. 

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? Uso e coleciono Melissas.  

 

ENTREVISTADA 12 ( JANINE CARDOSO ROCHA) 

 

Nome: Janine Cardoso Rocha 

Idade: 37 

Cidade: Porto Alegre 

Escolaridade: mestrado 

Profissão: professor 

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? * 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual? Janine 

Como conheceu a marca Louloux? Uma colega de trabalho usava os sapatos e me apaixonei 

Como e onde comprou o primeiro par? Pela internet, quando essa colega me deu o link, 

acessei e na mesma hora comprei o meu primeiro par 

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? Não me lembro, mas acho que não 

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? Atualmente 19, mas passei "para frente" alguns 

pares 

O que te leva a ter mais de um Louloux? Sou uma pessoa muito básica e nos sapatos é que 

ouso um pouco. Me identifico com a marca pela pegada sustentável também 

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? A minha bota Bowie e o 

amarelo 

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? Não 

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? Em alguns o conforto, mas como já sei 

quais os que não são os melhores para o meu pé, já nem compro estes 

Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? Não tenho um relacionamento intenso 

com ela nas redes sociais 

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? Site 

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? Sempre que precisei fui bem atendida 

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? Datelli, Arezzo, mas nenhuma 
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eu coleciono. 

 

ENTREVISTADA 13 ( LUCIELE) 

 

Nome: Luciele 

Idade: 43 

Cidade: Curitiba PR 

Escolaridade: Pós graduada 

Profissão: Arquiteta e Urbanista e Administradora de Empresa 

Email: lubmoreno@gmail.com 

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? * 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual? Lu 

Como conheceu a marca Louloux? Não lembro 

Como e onde comprou o primeiro par? Internet , início de 2013 

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? Muita ansiedade a espera do 

primeiro apego! 

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? 20 ou + 

O que te leva a ter mais de um Louloux? Paixão pelo designer, saber que sairá as ruas e 

provavelmente será único em circulação! 

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? Crepúsculo, fauno,  

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? Uso sempre quando quero 

impressionar em um evento . Lá está meu Louloux! 

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? Não 

Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? Acompanho apego e desapegos! 

Diariamente! 

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? Nos 2 

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? 

Muito bom, nas duas plataformas! Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas 

também? Só coleciono Louloux, os demais compro em viagens,  

Não gosto e não uso de marcas usuais como Arezzo, Carmen Steffens e demais conhecidas no 

mercado.  

 

ENTREVISTADA 14 ( BRUNA) 



 

 

35 

 

 

Nome: Bruna Vidor e Souza 

Idade: 33 

Cidade: Porto Alegre 

Escolaridade: Pós Graduação 

Profissão: Professora e Tradutora 

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? * 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual? Bruna VS 

Como conheceu a marca Louloux? Indicação de uma amiga 

Como e onde comprou o primeiro par? Site 

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? Não 

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? 37 pares, 2 bolsas, 2 ecobags e caneca 

O que te leva a ter mais de um Louloux? Paixão pelo estilo e pela história da marca. Muito 

carinho pelo Cristiano. 

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? A linha Fauno, os com o 

raio (Bowie), linha Rhino, os com biquinho empinando. 

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? Sim! Em uma premiação 

internacional na China.  

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? Não mais. Tinha a questão do conforto, 

mas a coleção nova (UnMiracle) já é toda com materiais selecionados levando isso em conta. 

Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? Sigo no Facebook e no Instagram 

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? Ambos. Mas é difícil conseguir ir nas 

lojas temporárias. 

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? Espetacular! 

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? Parei de usar outras marcas… 

 

ENTREVISTADA 15 ( ANDREA VAZ) 

 

Nome: Andrea Vaz 

Idade: 42 

Cidade: Porto Alegre 

Escolaridade: Superior 

Profissão: Assistente administrativo 
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Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? * 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual? Andrea 

Como conheceu a marca Louloux? Internet. 

Como e onde comprou o primeiro par? Internet. 

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada?  

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? * 🤔 uns 10 eu acho, por ai... 

O que te leva a ter mais de um Louloux? 

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? 

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? 

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? Solado. 

Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? 

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? Site. 

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? Bom. 

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? 

 

ENTREVISTADA 16 ( SHEILA GUARILHA) 

 

Nome: Sheila Guarilha 

Idade: 42 

Cidade: Porto Alegre 

Escolaridade: Superior completo 

Profissão: Professora 

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? * 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual? Não 

Como conheceu a marca Louloux?  No shoping Iguatemi 

Como e onde comprou o primeiro par? Facebook, de Porto Alegre 

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? 

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? 12 

O que te leva a ter mais de um Louloux? Peculiar 

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? Punk 

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? Sim 

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? Conforto 
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Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? Ótima 

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? Os dois, depende 

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? Bom 

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? Schutz 

 

ENTREVISTADA 17 ( UIARA ARAÚJO)  

Nome: Uiara Araújo 

Idade: 31 anos 

Cidade: São Paulo 

Escolaridade: Superior completo 

Profissão: Funcionária pública 

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? * 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual? Não 

Como conheceu a marca Louloux? No blog "Hoje Vou Assim OFF" 

Como e onde comprou o primeiro par? Em agosto de 2016, pelo site da marca 

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? Não 

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? 13 pares e 2 bolsas 

O que te leva a ter mais de um Louloux? Os modelos inusitados, diferentes do que se encontra 

no mercado. 

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? Um Oxford preto, meu 

primeiro Louloux e que uso bastante. É básico e moderno ao mesmo tempo. 

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? Ano passado viajei com a 

minha Monster Bag e o segurança da Torre de Londres gostou muito (para minha surpresa), 

perguntou até a marca. 

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? Há um problema com a numeração, 

dependendo do modelo precisa ser um tamanho maior.  

Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? Sigo a marca, mas desabilitei 

notificações, pois ficava com vontade de comprar tudo. 

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? Pelo site, pois me dá maior liberdade para 

escolher com calma. 

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? Muito bom. Minha única reclamação 

é que ano passado precisei trocar um calçado que ficou pequeno e apesar de toda a atenção 

recebida, tive que pagar o frete da devolução. 



 

 

38 

 

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? As marcas que tenho mais de 

um calçado são Yellow Factory, Melissa e Moleca. 

ENTREVISTADA 18 ( MAGDA) 

 

Nome: Magda 

Idade: 50 

Cidade: Porto Alegre 

Escolaridade: Pós graduação 

Profissão: Administradora 

Concorda que as suas respostas e informações sejam usadas em uma pesquisa acadêmica? * 

Sim 

Gostaria de usar outro nome ou apelido? Qual? Não 

Como conheceu a marca Louloux? Facebook, já há uns 10 anos 

Como e onde comprou o primeiro par? Em 2006, acho, em uma feira em um bar no bairro 

Moinhos de Vento, Porto Alegre 

Esse momento rendeu alguma situação curiosa/engraçada? Não 

Quantos pares de sapatos Louloux você tem? 5 calçados e 1 bolsa 

O que te leva a ter mais de um Louloux? São muito especiais e diferenciados 

Quais os que você considera mais icônicos, amados ou simbólicos? Cada um tem uma história 

Usou um Louloux em algum momento/ evento super importante? Sim, sempre.  

Mudaria algo nos sapatos? Material, conforto, preço? Alguns modelos pegam bem no ossinho 

do joanete, e não consigo comprar por isso. 

Como é a sua relação com a marca nas redes sociais? Acompanho direto, todos os canais 

Prefere comprar pelo site ou nas lojas temporárias? Lojas temporárias, para experimentar. 

Mas uso bem o site também, em caso de promoção imperdível. rs 

O que você acha do atendimento ao cliente da Louloux? Super legal! 

Quais outras marcas que você usa? Coleciona essas também? Uso Arezzo, Schutz, Converse, 

Dakota, entre outras, mas só coleciono Louloux 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


