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RESUMO 

Para que marcas atinjam seus objetivos é relevante que estas conheçam profundamente 

seus consumidores, seus comportamentos e seus hábitos de consumo.Para que isto 

ocorra é importante entender o consumo de uma forma geral bem como o consumo de 

marcas de luxo. Já os grupos de referência também são de extrema relevância no quesito 

consumo de algum produto/serviço., Pois é importante estudar a construção de uma 

marca de luxo compreendendo os conceitos de marca, branding e brand equity. Parca 

compreender a marca AM, é necessário entender o conceito do movimento artístico da 

qual foi desenvolvida, o movimento OntoArte, esta relação é imprescindível para 

compreender as relações da marca estudada com seus consumidores. Para atingir os 

objetivos desta pesquisa, foi utilizado o método estudo de caso. 

 

Palavras-chave: consumo, consumo e grupos de referencia, marca, AM e OntoArte 

 

ABSTRACT 

 

For brands to reach their goals is important that they thoroughly know their customers, 

their behaviors and habits consumo.Para this occurs is important to understand the 

general consumption and the consumption of luxury brands. As for the reference groups 

are also extremely important item in consumption of a product / service. Because it is 

important to study the construction of a luxury brand understanding the concepts of 

brand, branding and brand equity. Parca understand the AM brand, it is necessary to 

understand the concept of the artistic movement which was developed, the movement 

OntoArte, this relationship is essential to understand the relations of the studied brand 

with consumers. To achieve the objectives of this research, we used the case study 

method. 

 

 

Key-words: consumption, consumer groups and reference, brand, AM, OntoArte. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho final de graduação trata da subjetividade do consumo e do 

comportamento de consumo da marca AM, além da importância de grupos de referência 

na escolha de uma marca, produto ou serviço. Cabe salientar que este estudo analisa a 

relação de consumo e o consumo de moda; como ele ocorre; e a relação de consumo e 

grupos de referência. Buscou-se estudar como os grupos de referência influenciam a 

forma de consumo de algum produto/serviço.  

Falar em consumo implica conhecer as necessidades dos consumidores, que vão 

além do simples querer. Miranda (2008 p. 25) afirma que o “consumidor não é 

orientado apenas funcionalmente, o seu comportamento é extremamente afetado pelos 

símbolos identificados nas mercadorias encontradas no mercado”. Ao consumir 

determinadas marcas, por exemplo, pode-se compreender a cultura de um indivíduo e 

até mesmo seu status social.  

O consumo vai além da racionalidade, ele muitas vezes é guiado pela emoção, 

podendo ser impulsionado por um grupo de referência, alguém que se almeja ser, por 

um líder de opinião com o qual os consumidores se identificam. Um indivíduo, para ser 

parte de um grupo, deve compartilhar de seus significados e de seus hábitos, conforme 

explica Solomon (2008 p. 400): “todos nós fazemos parte de grupos, tentamos agradar 

aos outros e seguimos pistas de como nos comportar observando as ações dos outros à 

nossa volta”. Diante disso, pode-se compreender que os consumidores buscam uma 

aprovação dos outros, agindo de forma semelhante àqueles com quem se identificam. O 

indivíduo acredita que a compra ou o uso de determinada marca pode promover sua 

imagem diante dos outros. 

A palavra moda pode ser associada à identidade de cada um, à apresentação de 

um indivíduo a outro. Miranda (2008) afirma que moda é sinônimo de glamourização, 

charme, encanto pessoal e magnetismo. Dessa forma, o consumo de moda e de marcas 

de moda representa aspectos que vão além da necessidade, pois permeiam em torno de 

algo que se deseja ter, ou seja, as pessoas consomem para se sentirem melhor. Os 

indivíduos acreditam que consumir moda irá reforçar a sua identidade. A questão da 

autoestima é aspecto central no quesito moda como processo de afirmação para os 



10 

 

indivíduos se sentirem aceitos na sociedade, que usam do artifício moda para se 

posicionarem um diante do outro. 

Para este estudo, faz-se importante compreender a moda e a relação do consumo 

dos grupos com ela, pois 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). A compreensão do valor 

simbólico associado a produtos e marcas auxilia o indivíduo a desempenhar diferentes 

papéis assumidos na vida cotidiana.  As pessoas usam de símbolos para expressar 

alguma coisa sobre elas mesmas. 

Diante disso, a delimitação desta pesquisa refere-se sobre a relação de consumo 

da marca AM entre seus consumidores. E com isto surge o questionamento de pesquisa: 

de que forma ocorre o consumo da marca AM entre seus consumidores? 

Este questionamento surgiu a partir da observação sobre as particularidades da 

marca, estendendo o olhar aos consumidores. Faz-se relevante também porque nenhum 

estudo foi realizado sobre esta marca até os dias de hoje. 

Os objetivos foram escolhidos a partir das observações durante as visitas, os 

eventos, onde foi possível perceber que havia ali uma forte influência de um líder de 

opinião ou de um grupo que regia as decisões de compra dos consumidores. Sendo 

assim, o objetivo geral desta pesquisa é analisar como ocorre o consumo da marca AM 

entre seus consumidores. Como a marca existe em Roma- IT, Moscou- RU, São 

Petesburgo- RU,Recanto Maestro- BR, São Paulo- BR, o enfoque desta pesquisa, ocorre 

apenas no Brasil. 

 Como os objetivos específicos, temos: 

- compreender quais os motivos de consumo da marca AM; 

- contextualizar a marca na OntoArte; 

- verificar qual o perfil dos consumidores da marca. 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho é de caráter 

exploratório, pois se faz necessário ter informações mais precisas acerca da marca, do 
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consumo e dos grupos de referência desta e é também de natureza qualitativa e 

quantitativa. A primeira objetiva verificar o teor dos dados: AM como marca, percepção 

dos clientes e seus hábitos de consumo. Já a segunda visa quantificar os consumidores 

em grupo de clientes fiéis, intermediários e frequentes. 

Sobre o tipo desta pesquisa, escolheu-se o estudo de caso, que serve para 

aprofundar os conceitos sobre o assunto marca e consumidor. As técnicas para coleta de 

dados utilizadas para atingir os objetivos da pesquisa foram:  

a) entrevista em profundidade com a administradora da marca no Brasil, Soraia 

Schutel, a fim de obter dados aprofundados sobre a marca e seu posicionamento; 

b) aplicação de questionário aos consumidores, selecionados através de uma média  

mensal de frequência de compras; 

c) pesquisa bibliográfica para embasamento do corpo teórico; 

d) análise documental, em que  buscou-se informações em documentos da marca, 

como catálogo histórico e mailing da loja, além do planejamento da empresa, 

bem como missão, visão e valores da empresa. 

O corpo teórico deste trabalho está composto da seguinte forma: no capítulo 1, é 

apresentado o conceito de consumo, pois o consumo não atende apenas às necessidades 

básicas dos indivíduos, mas também seus ideais. Também foi abordado, neste estudo, o 

consumo de moda, já que o objeto de estudo é voltado ao segmento de moda. Outra 

questão abordada é a relação entre consumo e grupos de referência, apresentando a 

forma como os grupos podem influenciar no consumo de marcas.  

No capítulo 2, é abordado os temas marca, branding e brand equity, cujos 

conceitos são apresentados e diferenciados, pois estes atendem à comunicação da marca 

de uma forma abrangente, examinando todos os pontos de contato da marca com seus 

clientes. Também se faz relevante estudar a construção de marcas de luxo, já que o 

objeto de estudo conceitua-se como tal.  

Já no capítulo 3, apresenta-se objeto de estudo desta pesquisa, a marca AM, 

trazendo seu histórico e sua relação com o movimento artístico OntoArte.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

CAPÍTULO 1 

 

2.1 CONSUMO 

 

 Consumo pode ser definido como qualquer atividade de procura, compra ou uso 

de produtos, assim sendo, consume-se diversos bens e serviços a todo instante. Falar em 

consumo de bens implica considerar além das necessidades básicas como bens de 

consumo tais como água, luz ou comida, mas inclui também uma gama de produtos que 

nos são ofertados diariamente, tanto pela publicidade que nos rodeia como por nossos 

desejos. O consumo ocorre pela busca do novo, algo que o indivíduo ainda não tenha, e 

se tem, quer um modelo novo, mais atualizado, ou diferente. Lipovetsky afirma que  

 

O gosto pelas novidades concorre para o estabelecimento de uma ordem 

econômica organizada como a moda. A oferta e a procura funcionam pelo 

Novo; nosso sistema econômico é arrastado numa espiral onde a inovação 

grande ou pequena é rainha, onde o desuso se acelera. (LIPOVETSKY ,2008 

p. 160). 
 

 O consumo deriva de uma produção voltada para atender às necessidade e/ou 

desejos dos indivíduos, assim, ao consumir um produto da categoria luxo, por exemplo, 

o consumidor  pode ter inúmeros motivos, como demonstrar sua classe 

social/econômica. Segundo Featherstone (1995), muito do que é consumido pode ser 

usado e interpretado para classificar o status de seu portador. A cultura de consumo 

utiliza-se de imagens, signos e bens simbólicos com o intuito de evocar desejos e 

fantasias nos consumidores. O consumo vai além da racionalidade, é permeado pela 

emoção e impulsionado pela publicidade. Ocorre uma relação entre consumidor e o bem 

de consumo que vai além da necessidade, pois o indivíduo  pode querer possuir algum 

objeto que irá agregar valor à sua personalidade. As escolhas de roupas, o discurso, as 

preferências de comidas, a moradia, os carros de uma pessoa são indicadores da 

individualidade do seu gosto e  estilo. 

 Featherstone (1995 p. 48) afirma que, “para considerar sua roupa e seus bens de 

consumo como símbolos de status de classe, é preciso que o usuário adote condutas e 

procedimentos adequados a promover a classificação visível do mundo social em 
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categorias de pessoas”. O consumo é um fator cultural, pois a escolha dos produtos que 

são consumidos pela sociedade irão depender de fatores como nível social, cultura e 

costumes de cada indivíduo. A compra é casual, sem muito planejamento, e tem o 

intuito de realização pessoal, expressando o querer individual ou coletivo, este último 

no sentido de o indivíduo desejar comprar para se sentir pertencente a um grupo, e 

individual, para afirmar sua identidade única e definida. Os consumidores são 

sugestionados pelo momento, pela oportunidade de adquirir o bem estimado, pela 

prontidão de ter o que  almejam naquele instante. 

 Para Barbosa (2008), consumir é experimentar na vida real os desejos e prazeres 

vividos antes apenas na imaginação, e cada novo produto adquirido pode ser uma nova 

possibilidade de atingir estas emoções e, assim, satisfazer algo no ser humano. 

  O consumo vai além de apenas satisfação, e atualmente os consumidores não 

querem apenas um produto de boa qualidade e durável, eles querem algo que agregue 

valor, querem produtos que tenham excelente qualidade em acabamento e design, que 

tenham uma estética inovadora e bonita. 

Lipovetsky endossa essa perspectiva ao dizer que  

 

A tendência é de preferência para o “mais” nos acabamentos, para os 

produtos de “defeito zero”. A mesma reserva se impõe a respeito da estética 

dos objetos: com o impulso do design e das políticas de linha, vêem-se 

aparecer cada vez mais produtos para grande público de uma incontestável 

qualidade formal. (LIPOVETSKY 2008 p.163) 

  

A sofisticação sem uso dá espaço à funcionalidade, e o consumo de produtos 

esteticamente bonitos vem ganhando espaço na sociedade de consumo, em que o 

aspecto de um produto é um dos fatores decisivos para a compra. A apresentação do 

produto, sua embalagem, sua disposição, todos os fatores que fazem parte do design do 

bem  tendem a seduzir o consumidor de uma forma diferenciada. 

 

 

2.1.1 Consumo de Moda 

 

 A aquisição de bens de consumo, como a do vestuário, proporciona ao 

consumidor um prazer estético. A lógica de consumo situa-se também na produção de 

valores sociais e na relação do sujeito ser atuante no mundo. O sujeito só existe no 
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mundo capitalista se exerce seu poder de compra, estando, assim, de acordo com a 

sociedade de consumo.  

 Consumo, prazer e bem-estar social estão diretamente associados. O ato de 

comprar acessórios de vestuário promove, para seus consumidores, uma experiência 

estética. A moda impulsiona o consumo de uma forma sazonal, principalmente no 

Brasil, onde há as quatro estações do ano bem definidas, o que proporciona uma 

rotatividade na aquisição de novos bens. O discurso promovido pela moda é movido 

pelo novo, o gosto pela novidade estabelece uma ordem econômica que é regida pela 

oferta e procura, e a inovação é o fator principal para o sucesso da economia de moda.  

A moda é um elemento importante na construção de uma sociedade de consumo, 

pois as pessoas estão sempre tentando se reinventar, buscando novas formas de prazer e 

cultuando sua própria imagem, e isso pode ocorrer através do consumo de produtos e 

serviços. Com a fabricação em grande escala de produtos, surge uma sociedade de 

consumo movida pelo imediatismo, ordenada, segundo Lipovetsky (2008, p.159), “pela 

produção e consumo de massa, regida pela lei da obsolescência
1
, da sedução e da 

diversificação”. Moda é muito mais que uma simples roupa, ela serve como um reflexo 

das identidades pessoais e dos grupos. Através das roupas, é possível acompanhar as 

transformações ideológicas de toda uma sociedade e entender a cultura de um grupo e 

até mesmo do país de que o indivíduo faz parte. 

A moda concretiza, no vestuário, o posicionamento do sujeito em uma 

sociedade, criando, assim, sua identidade. Avelar (2009, p.27) afirma que “a roupa 

funciona como uma parte de nós, pois nossos movimentos compartilham sua ação com 

aquilo que vai sobre nossa pele, nossa cultura corporal fica impregnada na roupa”. Os 

grupos se identificam através de suas vestimentas, sua moda e seu estilo. O sujeito está 

numa constante busca da construção de sua identidade e encontra na moda 

particularidades que ajudam a construí-la através do estilo próprio.  

Consumir determinadas marcas de moda distingue comportamentos de grupos 

sociais e o estilo de cada um dentro de um grupo social. Embora o consumo de marcas 

de vestuário seja uma forma de expressão individual, o consumo por um grupo social de 

uma marca específica pode influenciar outros indivíduos do mesmo grupo a adquirem-

na. A moda é um consumo de símbolos, e grupos que se identificam podem consumir 

                                                           
1
 Lei de obsolescência manifesta-se quando  um produto ou serviço deixa de ser útil e acaba sendo 

substituído por outro, mesmo que ele esteja em condições de uso. 
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um mesmo estilo de roupas. Miranda (2008) afirma que o consumo de marcas de moda 

como linguagem simbólica permite aos indivíduos se comunicarem socialmente.  

O consumo de moda é um mecanismo de prazer dos consumidores e está 

associado aos traços da personalidade de cada um, uma vez que as pessoas expressam, 

através da moda, sua identidade. Desta forma, a moda está para seus usuários como um 

instrumento de comunicação com os demais pertencentes a um grupo. A forma de as 

pessoas se vestirem demonstra, muitas vezes, como determinado indivíduo se sente num 

grupo ou até mesmo na sociedade em que está inserido.  

Muitas pessoas consomem moda para “estar na moda”, ou seja, para seguir as 

tendências que o mercado impõe. Para muitos, segundo Miranda (2008), o significado 

de estar na moda é sinônimo de estar informada, pois quem está na moda demonstra que 

está sabendo o que se passa no mundo, e é também sinônimo para estar se sentindo 

bem. O estar bem informado pode se traduzir com seu envolvimento sobre o assunto 

moda. Miranda declara ainda que, “antes estar na moda era igual a ter dinheiro para 

acessar a moda, e hoje é ter informação/conhecimento sobre o que está acontecendo no 

mundo, quanto mais novo melhor”. No mundo imediatista do século XXI, a informação 

é o bem mais precioso que alguém possa ter, vale mais que o próprio dinheiro. 

 

2.1.2 Consumo e Grupos de Referência 

  

Grupos de referência caracterizam-se por influenciar e dirigir o comportamento 

de quem integra o grupo. Essa denominação decorre do fato de que o desejo de sermos 

aceitos por alguns grupos gera uma influência destes em nossas decisões de compra. 

Solomon (2002 p. 257) define os grupos de referência como “um indivíduo ou grupos 

reais ou imaginários, concebidos como tendo relevância significativa sobre as 

avaliações, aspirações ou comportamento de um indivíduo”. Partindo disso, é possível 

perceber que esses indivíduos ou grupos se aproximam por semelhança de gosto 

musicais, por determinadas marcas, práticas de esportes e até mesmo eventos culturais. 

Quando compartilha seus hábitos com os demais indivíduos, a pessoa ajusta-se a um 

determinado grupo, sendo ele uma influência positiva ou não para consumir 
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determinadas artigos, como do vestuário, por exemplo. Grupos sociais que 

compreendem os  produtos da mesma forma compartilham de uma mesma cultura. 

Para Giglio (2003), a formação de grupos nasce no momento em que se cria a 

primeira regra que orienta as ações de todos os demais, e somente aqueles indivíduos 

que realmente se identificam uns com os outros poderão exercer alguma influência 

sobre o grupo. Duas pessoas ou mais bastam para que haja um grupo de referência, mas, 

de acordo com Solomon (2008), o termo grupos de referências às vezes é usado num 

sentido mais amplo e descreve qualquer tipo de influência externa que fornece sugestões 

sociais. Estas influências sobre nossas decisões de compra sempre ocorrem desde 

crianças e direcionadas pelo pais a um determinado comportamento.  

Ainda, segundo Solomom (2002), um grupo de referência pode consistir em 

pessoas que o consumidor conhece, admira ou com quem se identifica. Pode-se ter 

como referências inúmeras pessoas, colegas de faculdade, amigos, pessoas com quem 

trabalhamos, celebridades, ou somente uma pessoa com quem aspira-se ser parecidos. 

Um grupo de referência dita conceitos aos participantes ou aos que desejam 

fazer parte deste. Pode observar, por exemplo, que pessoas que gostam de um estilo 

musical categorizado como sertanejo comportam-se,  vestem-se e frequentam lugares de 

uma forma bem semelhante. Inclusive na fala, seus modos de expressar suas ideias e de 

se comunicar com seus amigos dentro do grupo são basicamente os mesmos. 

Solomon (2002 p. 404) afirma que “uma comunidade de marca é um grupo de 

consumidores que compartilham um conjunto de relações sociais com base no seu uso 

ou interesse por um produto”. Nesse sentido, os consumidores não necessariamente 

convivem no mesmo local (cidade), mas é possível observar que, mesmo a  distância 

demonstram interesses em comum. Devido a uma lealdade de marca, os consumidores 

conseguem se identificar uns com os outros e compartilham estilos de vida semelhante. 

Segundo o autor, é a chamada noção de tribo de consumidores. Diante disso, cabe 

salientar a observação que Soraia Schutel
2
 levantou durante  entrevista, de que “muitas  

pessoas que estudam no MBA da faculdade, aqui no Recanto, após algum tempo de 

frequentarem as aulas e se relacionarem com os colegas, ao ver que outros usam AM 

Stile, começam também a adquirir os produtos e se comportar da uma forma semelhante 

de consumo”. Estas conexões que são estabelecidas entre as pessoas pertencentes a um 

                                                           
2
  Soraia Schutel, administradora da marca no Brasil, entrevista concedida a Bruna Cosseres em Abril de 

2011. 
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mesmo grupo podem ser afetadas de diversas maneiras, que, para Solomon (2002), 

consistem em propinguidade, simples exposição e coesão do grupo, cujos conceitos são 

expostos a seguir: 

a) propinguidade refere-se ao fato de que, à medida que as pessoas se 

aproximam, aumentam as oportunidades de interação; 

b) simples exposição refere-se ao fato de que passamos a gostar de pessoas ou 

coisas simplesmente por vê-las frequentemente e, com uma maior frequência 

de contato, pode nos causar uma identificação; 

c) coesão de grupo está ligada ao grau de atração e interação entre membros de 

um grupo e a valorização de pertencimento àquele grupo. Assim, quanto 

mais o indivíduo valorizar seu grupo, maior é a probabilidade de ele  tomar 

suas decisões de compra baseado na orientação do grupo ao qual pertence. 

Na maioria dos casos, os consumidores podem adaptar seu comportamento de 

modo que esteja de acordo com o pensamento do grupo ao qual pertence. Por exemplo, 

se um consumidor pertence ao um grupo que gosta do estilo musical rock, todo seu 

grupo e, consequentemente, o consumidor como indivíduo, tende a repudiar tudo aquilo 

que é seu oposto, no caso pagode, funk, entre outros ritmos de grande contraste. Este 

indivíduo poderá consumir sua vestimenta de acordo com seus ídolos do rock e até 

mesmo adotar seu comportamento, que certamente será diferente de outro estilo musical 

como o sertanejo. 

Essas influências do grupo nas escolhas do consumidor individualmente são 

classificada por Solomom (2002) como “poder social”. Dentro desta categoria, o autor 

explica que há 6 (seis) formas de poder:  

a) “poder referente”: ocorre quando uma pessoa exerce poder sobre outra, 

quando uma pessoa admira a outra, suas qualidades, seus gostos, sua postura e acaba 

copiando seu comportamento;  

b) “poder de informação”: pode estar com os formadores de opinião, pois detêm 

alguma informação que outros gostariam de ter, sendo capazes de influenciar a opinião 

dos consumidores através de seu suposto acesso à verdade; 

c)“poder legítimo”: manifesta-se, por exemplo, no poder que um uniforme 

proporciona, como o que um médico com seu jaleco branco exerce sobre seu paciente; 
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d) “poder do conhecimento”: expressa-se no domínio que um indivíduo tem de 

um conhecimento específico dentro de alguma área de atuação, que pode influenciar 

outras pessoas a quererem ter o mesmo conhecimento;  

e) “poder de recompensa”: ocorre quando se oferece uma recompensa tangível 

ou não para alguém com o intuito de que o indivíduo consuma o que lhe foi sugerido;  

f) “poder coercivo”: refere-se à influência da intimidação social ou física sobre 

uma pessoa.  

 O poder social altera a ações dos demais, funcionando como um guia de uso para 

formar preferências de consumo. O já mencionado poder de referência destaca-se, neste 

estudo, por ser um dos mais admirados entre os usuários da marca AM Stile
3
. O sujeito 

se identifica com outros que frequentam o seu meio ambiente e consome para 

identificar-se com ele. Os indivíduos compartilham um conjunto de relações sociais e 

assim podem ter interesse pelo mesmo produto.  

 A ideologia comum de um grupo específico pode tornar o consumo de forma 

igualitária a todos os demais. Desta forma, figuras idealizadas como empresários 

tornam-se referência para os que dividem o mesmo ambiente. As pessoas compartilham 

um mesmo estilo de vida e identificam-se umas com as outras de maneira a adquirir 

seus hábitos de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Comentário extraído da entrevista com Soraia Schutel a Bruna Cosseres em abril de 2011. 
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CAPÍTULO 2  

 

2.2 MARCA, BRANDING E BRAND EQUITY 

 

A marca é como identificamos um produto ou serviço, ela representa um 

contrato com o cliente a respeito das qualidades de seu produto ou serviço, e  este 

contrato deve ser honesto e transmitir as qualidades intangíveis e factuais da marca.  De 

acordo com Kotler (2004, p. 118), “marca é qualquer rótulo que envolva significado e 

associações”, e o valor de uma empresa pode ser medido pelo seu bem mais valioso, sua 

marca. Esta projeta em seus produtos uma imagem de qualidade e valor, e isto é 

fundamental para a construção de uma marca. 

Faz-se necessário compreender o papel do marketing na construção de uma 

marca, pois, através das características do produto, serão estabelecidas as formas de 

comunicação, o preço e onde ele estará disponível para vendas. De acordo com Kotler 

(2006), as decisões sobre mercados-alvo, manutenção e fidelização de clientes ocorrem 

com uma entrega de comunicação superior ao cliente. Sobre as características de uma 

marca de sucesso e os valores que as pessoas atribuem a ela, Vieira explica: 

 

A marca deve estar impregnada de ideologia, significa que devem existir 

valores e princípios que a norteiam e que as pessoas que gravitam em torno 

dela (a comunidade da marca) acreditem nesses valores e principalmente os 

tomem como compromisso de conduta, contribuindo na formação de um 

conceito coerente como os propósitos da marca (VIEIRA, 2001, p. 24). 

 

Partindo desta citação, é possível observar que o consumidor pode adotar uma 

postura de identificação com determinada(s) marcas porque acredita que elas enaltecem 

suas características e/ou  determinem-no em certo grau elevado no âmbito social. A 

marca, quando bem desenvolvida através de seu posicionamento de marketing, pode 

referir a seus consumidores um estilo de vida compatível com o sistema de ideias da 

marca, gerando, assim, uma afinidade consumidor-marca. 

Um produto/serviço identifica os principais atributos e componentes de uma 

marca, o que significa um conjunto de benefícios, serviços e valores tangíveis ou não, o 

que depende de como a marca se comunica com o público. Este pode, então, avaliar um 

produto de forma diferente dentro do mesmo segmento de mercado.  Segundo Kotler 

(2007, p. 269),  “branding pode ser visto como meio poderoso de garantir vantagem 
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competitiva”, ou seja, a marca bem posicionada no mercado e, principalmente, na mente 

do consumidor, tem maior possibilidade de vantagem sobre os seus concorrentes, isto 

porque os consumidores obtiveram, em algum momento, experiências positivas perante 

seu uso. 

Marca é mais do que um simples produto, e, de acordo com Randazzo (1997), 

ela é ao mesmo tempo uma entidade física e perceptual em que o físico é seu produto 

enquanto o aspecto perceptível está na mente do consumidor, sendo maleável e 

dinâmico. Sem uma marca, o produto é apenas uma mercadoria. Como as pessoas criam 

preferências por algumas marcas, se os consumidores comprassem apenas produtos e 

não se importassem com seus benefícios, os mercados seriam dominados apenas pelo 

preço. 

Para ter sucesso em um ambiente altamente competitivo, uma marca deve estar 

focada e ser administrada com conceitos bem definidos de marketing e posicionamento. 

Um dos conceitos de marketing é atender as necessidades e desejos das pessoas visando 

ao lucro empresarial. Para uma empresa ter sucesso no mercado, ela deve entregar ao 

cliente um produto com atributos superiores aos que ele espera frente ao que adquire. Já 

o posicionamento tem o objetivo de projetar a marca e suas características diferenciadas 

do produto com o intuito de fixá-la na mente dos consumidores, diferenciando-se de 

seus concorrentes. 

Para entender uma estratégia de marketing de uma marca, é importante que 

sejam analisadas questões psicológicas, sociológicas e linguísticas. Para Tavares (2003), 

ao analisar os pontos fortes e fracos de uma empresa, pode-se criar um bom 

posicionamento de mercado.  

De acordo com a delimitação e os objetivos deste estudo, é relevante conceituar 

branding na construção de uma marca. Para Aaker (1998), o branding é a gestão de 

uma imagem da marca, trata-se da base para a empresa, ou seja, sua identidade visual, 

slogan, logo. Considera-se também a forma como uma organização pensa, age e se 

comunica com seus consumidores. É possível entender que uma empresa é como um ser 

vivo, ela nasce, cresce, desenvolve-se , amadurece,  renova-se , revitaliza-se e passa de 

uma geração a outra. É a identidade pessoal, única e distinta de uma organização. 

Torella afirma: 
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Branding é criação de riqueza, dos ativos tangíveis e intangíveis da empresa. 

Ativos tangíveis incluem vendas, lucros e métricas específicas, como 

penetração de mercado, taxas de conversão de vendas tíquete médio, 

freqüência de visitas, fidelidade e defesa da marca. Já os ativos intangíveis 

são o capital intelectual de cada empregado, e o capital social dos 

consumidores (TORELLA, 2004 p. 30). 

 

O desenvolvimento deste conceito para uma empresa precisa de muita dedicação 

e tempo, não traz resultados imediatos, mas pensa no futuro da marca. É o esforço da 

empresa em definir sua identidade e destacar-se no seu mundo de negócios. Entende-se 

como um sistema de comunicação que deixa claro a importância daquela marca para o 

mundo, fazendo com que o consumidor perceba a marca como uma solução para seus 

problemas. 

Corrêa (2006, p 103) afirma que “a imagem da marca é um capital dos mais 

valiosos, deve ser cuidada e observada atentamente para que suas marcas tornem-se 

consistente”. A marca é um elemento na organização que gera valor tanto a seus 

colaboradores quanto aos clientes, que se beneficiam com a qualidade do 

produto/serviço adquirida. Por isso é importante construir uma imagem de marca forte e 

através desta expressar sua originalidade, pois a identidade da marca é a personalidade, 

o modo de pensar, é um conjunto de características que transpassam as ideologias da 

empresa. 

O brand equity engloba todos os conceitos citados acima, pois consiste num 

conjunto de atributos de uma organização, e o símbolo ou logo de uma marca agrega 

valor à empresa. Segundo Aaker (1998), os ativos de brand equity abrangem questões 

como a lealdade de marca, conhecimento de marca, qualidade percebida e associações 

da marca.  Estes ativos proporcionam ao consumidor mais segurança em realizar suas 

compras e, assim, são menos afetados para buscarem novas marcas, o que contribui para 

a satisfação do cliente.  

Estes ativos colocados pelo autor compreendem a comunicação de uma forma 

abrangente, atendem ao público interno e externo da organização, examinam todos os 

pontos de contato da marca e seus clientes, têm uma visão de crescimento em longo 

prazo, preocupam-se em manter a personalidade da marca. Para isso, as empresas 

precisam conhecer seu público-alvo, suas atitudes, crenças e valores e como as 
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mudanças externas afetam suas escolhas. É necessário construir relacionamentos com os 

consumidores para toda a vida. É necessário focar nas interações como respeito, valores 

éticos e morais para, só então, a empresa definir um posicionamento consolidado entre 

consumidores, fornecedores e parceiros e, assim, criar, manter e consolidar uma 

estratégia de marketing de relacionamento empresa-cliente. 

 

 

2.2.1 Construção de marca de Luxo 

 

Para compreender a construção das marcas de luxo, é necessário entender o 

marketing utilizado por estas marcas, bem como as diferentes categorias de luxo e o que 

significa luxo para os consumidores. A marca de um produto/serviço gera confiança aos 

usuários.  Marcas como Armani, Hermès, entre outras classificadas dentro do setor de 

luxo, oferecem aos usuários benefícios emocionais, tais como poder, sofisticação, que 

estão associados ao bem-estar social, além dos aspectos racionais, como qualidade dos 

tecidos, acabamento e durabilidade, que são os atributos tangíveis ao consumidor. 

Castarède (2005) afirma que 

 

A clientela do luxo apresenta características próprias, das quais a primeira é 

tratar-se de “consumidores” que dispõem de recursos financeiros mais 

amplos que os da média. É uma categoria social específica cujas motivações 

diferem das outras: é necessário atender a seus desejos, e não a suas 

necessidades, e atuar no plano mental quanto material”. (CASTARÈDE 2005 

P. 93) 

 

 

 Para seduzir estes consumidores, faz-se necessário que as marcas deste segmento 

criem em seus clientes a procuras pelos produtos, pois, como não são necessidades, a 

busca não surge de maneira espontânea. O marketing do luxo, segundo Castarède 

(2005), é focado no produto e na marca, pois esta irá apoiar aquele, e ela deve ser 

sutilmente construída e  coerente com seu posicionamento. “Em matéria de luxo, a 

marca é tão importante quanto o produto” (CASTARÈDE (2005, P. 98). Em relação à 

consolidação da marca, deve levar em consideração a expectativa do consumidor e 

estabelecer, assim, características que criem na mente do público reflexos positivos e 

automáticos em relação à marca. 
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 Em Moda Globalizada, Suzana Avelar (2009) explana que o luxo está ligado ao 

excepcional, a uma marca de prestígio. O luxo é personalizado, sob medida, e o nome e 

a genialidade do criador são venerados, ou seja, não é apenas o material que constitui 

um produto de luxo, mas, sim, a essência do nome da marca e do estilista, e o que a 

marca e o produto representam para seus clientes. 

 Sobre as estratégias de marketing de algumas empresas de luxo, é possível 

ressaltar como exemplo o caso Cartier.  Castarèdes (2005) afirma que o segredo da 

força do sucesso da marca Cartier é sobretudo de ter colocado toda estratégia de 

marketing a serviço de mostrar a todo público consumidor o posicionamento da marca. 

Cartier foca-se no design e na fabricação impecável de suas joias. A marca é bastante 

seletiva nas escolhas de cada peça que levará seu nome , oferecendo ao consumidor 

sempre um produto de alta qualidade. 

É possível abordar o luxo pelo viés do marketing através de uma classificação de 

segmentação do luxo segundo Allérès (2006), que apresenta 3 (três) diferentes mercados 

de luxo: 

a) Luxo inacessível: é composto pelas mais antigas marcas, com popularidade 

reconhecida internacionalmente; seus objetos são de alta qualidade e têm muitas 

características artesanais, o que os torna bastante exclusivos e raros. É  o 

superluxo, da alta costura, da alta joalheria, das obras de arte, dos automóveis e 

dos iates. 

b) Luxo intermediário: diferencia-se pelo desenvolvimento de marcas mais 

seletivas. São produtos de excelente qualidade, elegantes, que vêm conotados de 

refinamento e têm preços mais acessíveis.  Os produtos são comercializados em 

quantidades limitadas.  

c) Luxo acessível: é de fácil aquisição, a concorrência é maior e a qualidade um pouco 

mais industrial, com fabricação em série, o que  torna o produto menos raro e 

original. São produtos reconhecidos no universo do consumo em geral, como é o 

caso de alguns perfumes de marcas como Dior, que têm o valor agregado da marca 

e um apelo histórico da tradição de Dior. Além disso, os preços correspondem a 

uma relação de qualidade-preço acessível. 

De acordo com esta classificação, é realizado o marketing específico de cada 

segmento. Allérès (2006) categoriza-o da seguinte forma: 



24 

 

 Marketing Intuitivo, que está baseado no reconhecimento por parte de um líder 

de um grupo de classe social elevada. Dentro do círculo de relações deste líder de 

opinião, o produto torna-se conhecido pelos demais membros do grupo. Allérès 

(2006) complementa que apenas uma marca de muito prestígio como Chanel, ou 

Christian Dior, pode construir uma estratégia mercadológica em torno de 

valorização constante da origem da empresa e de seu fundador. 

 Marketing elaborado, usado no luxo intermediário, baseia-se num conceito 

homogêneo de produto, apresentação e preço. Neste caso, faz-se uma 

comunicação voltada à difusão do produto e seu conceito. O reconhecimento do 

produto irá realizar o sucesso da marca.  

 E, por último, marketing científico, que, segundo Allérères (2006 p. 170), 

“quanto mais o mercado do luxo é competitivo, mais seus produtos são acessíveis, 

e mais se impõe uma estratégia de marketing muito organizada”. No processo de 

uma estratégia de um produto de luxo acessível, deve-se  elaborar um conceito 

coerente entre produto, preço, distribuição e comunicação. 

 Para compreender qual marketing se utiliza para determinado luxo, Allérès ( 

2006 p. 98) ilustra da seguinte forma:  

Quadro 1: 

 

Produção                                              Luxo                                   Marketing 

Peças únicas ou em número  

muito limitado                                    Inacessível                                 Intuitivo 

Produto racionalizado 

(semi-industrial)                                   Intermediário                              

Elaborado 

Produto Industrial (séries)                   Acessível                                   Científico 

 

Para a construção de uma marca de luxo, além das estratégias de marketing 

utilizadas, é também bastante relevante levar em consideração o nível de criatividade e 

originalidade dos produtos de cada marca. Allérès (2006) conceitua que o luxo 

inacessível utiliza-se de uma criação original e diferente através do desenho e esboço de 

cada peça a ser construída, normalmente de forma artesanal. Os materiais utilizados e as 



25 

 

cores compõem a criatividade de cada peça. No luxo intermediário, há um grau menos 

alto de criatividade, e o número de materiais ou componentes está focado em linhas de 

produção mais sóbrias e menos elaboradas. Já o luxo acessível usa pesquisas no plano 

de criação, está mais preocupado com o que os consumidores querem  no conceito da 

peça a ser desenvolvida. O conceito do produto é mais simplificado, e o mais 

importante não é a criatividade e, sim, a relação qualidade-preço. 

Um exemplo de estratégia de construção de uma marca de luxo é o caso 

Cartier. Em Luxo, Estratégias e Marketing, Allérès (2006) mostra que esta marca 

utiliza-se de estratégias, na joalheria Cartier, de criar peças únicas e exclusivas,  com 

pedras preciosas raras. A política desta marca é impor um estilo único de fazer a marca 

uma referência no ramo de produtos de joalheria. As estratégias de comunicação desta 

marca realizam-se com uma publicidade escrita nas revistas seletivas e com a estratégia 

de relações públicas em eventos ou comemorações. 
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CAPÍTULO 3 

 

2. 3. ONTOARTE E A MARCA AM 

Entender a trajetória de Antonio Meneghetti parece importante para 

compreender o perfil da marca AM e o movimento OntoArte. Italiano, com doutorado 

clássico em Sociologia, Filosofia e Teologia, possui Láurea em Filosofia com 

abordagem em Psicologia. Sua trajetória artística, segundo dados obtidos na Revista 

Nova Ontopsicologia (2008), incluiu arte clássica e restauração de pinturas e afrescos 

nas cidades de Assis, Gubbio, na Basílica da Cruz Sagrada em Florença, na Basílica 

Santa Maria Gloriosa dos Frades, em Veneza, e nas salas repletas de obras de arte do 

Vaticano, em Roma.  Ainda segundo a Revista, Antonio Meneghetti interessou-se 

também em conhecer a fundo o processo produtivo dos mestres artesãos de cristais de 

Murano, cidade italiana reconhecida pela tradição em produzir os mais refinados cristais 

coloridos, um artesanato único no mundo mantido em ateliers onde raros artistas podem 

entrar. 

OntoArte é um movimento artístico baseado nos princípios da ciência 

interdisciplinar ontopsicológica desenvolvida por Antonio Meneghetti. Segundo o 

Manual de Ontopsicologia (2004), esta ciência serve para o ser humano compreender a 

si mesmo, quais suas características e como cada indivíduo pode construir sua vida de 

forma mais eficaz, além de conhecer os impactos de suas atitudes nos ambientes em que 

está inserido. É um método de análise do ser humano e de suas problemáticas 

existenciais. Schutel (2010) explica que, 

 

Ao levar-se em consideração que a consciência do indivíduo não é 

determinada pela sua vontade, mas já está condicionada pelos mecanismos 

inconscientes nela operantes, a metodologia ontopsicológica auxilia a pessoa 

a reeducar a sua consciência, de modo que ela seja um espelho das coisas 

como de fato são, não de como ele as julga ou pensa que são (SCHUTEL, 

2010, p. 45). 
 

A partir desta ciência, surge o movimento OntoArte, no início dos anos 70, que, 

segundo Meneghetti (2008), é uma arte que nasce do ser humano consciente de suas 

atitudes,  pressupõe que a obra seja livre de vícios adquiridos durante a vida, tratando da 

beleza natural. Este movimento artístico atualmente une artistas, escultores, arquitetos, 

designers e fotógrafos de todo o mundo.  
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Em 1976, este movimento oficializou-se com as pinturas  de Meneghetti 

expostas em Roma, e já em 1979 o estilista realizou um desfile a céu aberto  com a 

moda AM, em Lízori, na Itália. Com este desfile, a arte de vestir de Meneghetti aparece 

integrada com a natureza e a arquitetura do local. No ano de 1980, é aberta a primeira 

galeria de OntoArte localizada na Via Vêneto, em Roma, na Itália.  

De acordo com dados do Site Oficial
4
 da Associação Brasileira de 

Ontopsicologia, a “OntoArte não se identifica com estilos particulares, modos 

expressivos ou técnicas institucionais, mas pressupõe que a obra seja antes de tudo 

sadia, simples e verdadeira”. Este movimento se faz presente em diversos campos da 

arte como na música, na fotografia, na arquitetura, na literatura, na escultura e no 

propósito deste estudo, a moda. 

Para falar de OntoArte, de acordo com Meneghetti (2008),  é necessário 

entender o potencial natural por parte do artista, possuir uma capacidade de expressão 

através da técnica estudada e ser capaz de fazer arte a partir da intuição. Meneghetti 

adquiriu os conhecimentos técnicos em diversas áreas, dentre elas a moda.  Por 

exemplo, ele aprendeu a costurar com alguns mestres artesãos na Itália para assim ter o 

conhecimento técnico desta arte, e passou então a dar o toque pessoal intuitivo em suas 

criações. 

A arte de vestir sempre foi uma propriedade inata do homem que quer reforçar 

seus valores e ser visto como pessoa de sucesso, afirma Meneghetti (2003). A moda 

OntoArte surge com a diferença de  não se limitar apenas ao uso corrente das roupas, às 

tradições ou  por necessidades comerciais, mas se propõe a vestir o homem capaz de  

exteriorizar seu exemplo de força sendo bem-sucedido. 

Ao mesmo tempo em que surge o movimento OntoArte, inicia também o 

interesse de Antonio Meneghetti pela moda. Ele aprende o ofício com os alfaiates 

italianos em alta moda, tanto é que, em 1986, recebe o Prêmio de Mestre Tailleur da 

Federação de Alfaiates da Itália. Por sua formação na moda vir de técnicas de alfaiates, 

Meneghetti tem uma preocupação com a qualidade em modelagens, acabamentos e 

cortes, característicos da alfaiataria italiana.  

A marca AM de vestuário é baseada na OntoArte e tem nas obras de arte criadas 

por Meneghetti a orientação para suas confecções. Segundo a proprietária da loja no 

Brasil, Soraia Schutel, todas as roupas da marca são obras de arte, já que algumas são 

                                                           
4
 http://www.ontopsicologia.org/pt/index.php/ontoarte 
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praticamente as reproduções totais de uma tela pintada em uma roupa. A ligação entre 

moda e arte é um assunto bastante delicado, pois a moda, quando feita em grande 

escala, perde seu conceito artístico e acaba sendo mais como uma organização 

econômica.  

Sobre esta relação moda e arte, Avelar (2009) resume que “a moda pode ser 

utilizada, também como uma referência imagética para a moda, como uma citação ou, 

ainda com o intuito de dignificar o produto, de conceder um caráter mais ilustre ao 

objeto”. Na marca em questão, nenhuma peça de roupa é feita em massa, mas trata-se de 

peças únicas e exclusivas, daí vem esta associação com uma obra de arte que agrega 

valor à vestimenta. 

A cadeia de numeração da confecção da linha AM OntoArte são mais 

exclusivas, isto ocorre devido ao fato da pouca quantidade de peças produzida desta 

linha de produtos. Outro fator importante neste produto é que as peças são assinadas 

pelo próprio estilista de uma forma diferenciada, pois são pintadas à mão por ele. Isto as 

torna exclusivas e diferenciadas.  

As roupas da marca AM, inicialmente, eram feitas e pintadas à mão por 

Meneghetti, mas, com o passar do tempo, ele formou pessoas para  produzirem as 

roupas artesanalmente, porém, até hoje, o próprio estilista pinta  peças manualmente. 

Muitos dos produtos comercializados pela marca são feitos de modo artesanal, como, 

por exemplo, os lenços de seda, todos eles costurados à mão. Os ternos e camisas de 

seda também têm acabamento de forma manual. 

Além de formar os artesãos, Menegetti teve uma preocupação em formar 

também profissionais para que possam dirigir empresas que levam o seu estilo de moda 

para diferentes regiões do mundo. A marca AM é comercializada em diversos lugares: 

Moscou (RU), São Petersburgo (RU), Roma (IT), Recanto Maestro (BR) e São Paulo 

(BR). Na Rússia, como matéria-prima, são usadas peles como as de raposa e chinchila, 

sendo mais adequadas para o frio extremo. O intercâmbio entre as diferentes lojas 

Antonio Meneghetti é constante, e o princípio conceitual se mantém em todas: as 

coleções são sempre escolhidas e aprovadas pelo estilista, juntamente com a equipe de 

criação. É importante ressaltar que, em cada país, a marca é dirigida por pessoas 

diferentes e  se adapta ao clima local. No Brasil, é recorrente o uso de cores mais fortes 

e tecidos mais leves, devido ao clima mais tropical, além da modelagem ser mais 

adequada ao tipo físico dos brasileiros. Quanto à linha de produção na Itália, as linhas 
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dispõem de produtos que resgatam a alfaiataria, demonstrando o famoso made in Italy. 

O artesanato italiano é destaque em artigos como ternos, scarpins, vestidos e sapatos.  

No Brasil, onde se dá o foco de estudo desta marca, é representada pelas 

boutiques AM Stile, que se encontram no distrito do Recanto Maestro (RS) e, mais 

recentemente, em São Paulo (SP). A primeira loja a estabelecer-se foi a do Recanto 

Mestro, em 2007.  Nestas lojas, as linhas de produção centram-se em alfaiataria, 

gravatas, camisaria de algodão e seda, sapatos, joias, vestidos e lenços. 

A linha de alfaiataria (Figura 1) compreende trajes masculinos e femininos, 

destaca-se pela exclusividade do feito sob medida, assim o consumidor poderá ter uma 

peça única feita especialmente para ele, de acordo com suas especificações e 

modelagens da marca. Os tecidos utilizados para alfaiataria são basicamente lã fria e 

linho italiano. 

 

(Figura 1. Fonte acervo de imagens da AM Stile) 

 

As camisas se distinguem em dois modos: a linha de camisas de algodão egípcio 

(Figura 2), masculinas e femininas, tem uma grade de numeração que vai do tamanho 
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38 ao 46, e, nas camisas de seda, o diferencial é que, em sua maioria, são as reproduções 

das obras arte do artista. A inspiração para estas camisas, segundo Soraia Schutel, 

administradora da AM Stile, são os quadros pintados pelo artista bem como os vitrais 

desenhados por ele.  

 

 

(FIGURA 2 Fonte: acervo de imagens da AM Stile) 

 

A linha de camisas de seda possui duas variantes, as de seda personalizada 

(Figura 3), que são as inspiradas nas obras do artista (Figura 4), e as de OntoArte. A 

coleção OntoArte (Figura 5) constitui-se de camisas pintadas à mão, agregando valor 

diferenciado a estas, pela sua exclusividade. A grade de numeração da linha OntoArte 

também é distinta das demais camisas de algodão ou seda personalizada, pois são 

produzidas poucas peças, com tamanhos previamente selecionados pela equipe de 

produção. 

 

(FIGURAS 3 e 5 . Fonte: acervo de imagens da AM Stile) 
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(FIGURA 4 – Fonte acervo de imagens AM Stile) 

 

Os lenços (figura 6) da marca também se dividem em duas coleções , os de seda 

personalizada e os de OntoArte, e o mesmo ocorre  com  sapatos e vestidos de gala. 

 

(FIGURA 6 Fonte: acervo de imagens da AM Stile)  

 

Na linha de sapatos, há três tipos, os da OntoArte (Figura 7), que são apenas 

femininos,  os   importados da Itália (apenas masculinos) e os produzidos no Brasil. Eles 

são produzidos na região de Novo Hamburgo (RS) e têm linha masculina e feminina 

(Figura 8). Os femininos caracterizam-se pelos scarpins, peep toos, botas, sapatilhas e 

mocassins. Já os masculinos são, em sua maioria, sapatos sociais e mocassins.  
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(FIGURA 7 Fonte: acervo de imagens da AM Stile) 

 

 

 

(FIGURA 8 Fonte: acervo de imagens da AM Stile) 

 

Quanto aos vestidos (Figura 9), há os da linha OntoArte, como já mencionado, e 

os demais utilizam basicamente sedas,  sedas personalizadas e  veludo inglês.  

 

(FIGURA 9 Fonte: acervo de imagens da AM Stile) 
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Para as joias (figura 10), a matéria-prima utilizada é ouro branco, amarelo e 

prata, pedras preciosas e cristais Swarovski. Dentro da linha joias, há também uma 

coleção OntoArte. As gravatas (Figura 11) da AM Stile dividem-se também em duas 

linhas, a coleção OntoArte e as italianas. 

 

 

(FIGURA 10 Fonte: acervo de imagens da AM Stile) 

 

 

(FIGURA 11 Fonte: acervo de imagens da AM Stile) 

 

A boutique AM Stile tem ainda por característica a busca de matérias-primas 

que não são comumente encontradas em peças do vestuário brasileiro. A produção 

empenha-se na escolha das matérias-primas e dos tecidos, como o veludo inglês, o 

algodão egípcio, a seda de Como e os couros raros, mas ecologicamente produzidos. 

Por outro lado, ocorre a valorização da matéria-prima brasileira. O algodão ganha nova 

leitura, assim como a seda produzida em solo brasileiro, porém com especificações de 

nível internacional. A equipe de produção das peças, como costureiras e alfaiates, está 

sendo formada em diferentes regiões do Brasil para o trabalho com alta costura. A 

pesquisa da marca é realizada tanto nos grandes centros de moda do Brasil como 
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internacionalmente, em viagens dos membros da equipe de desenvolvimento para países 

como Itália e França. Uma recente linha de sapatos da marca, a linha Donnina (Figura 

6), foi desenvolvida por meio do resgate de técnicas seculares que profissionais utilizam  

na produção  de sapatos para a região de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Trata-

se de um exemplo da valorização da marca por métodos que valorizem o fatto a mano in 

Brasile, slogan este que já é parte do esforço de marketing da AM Stile.  

A marca AM  (Figura 12) leva o nome de seu criador, o estilista Antonio 

Meneghetti, que até hoje supervisiona todas as coleções lançadas pelas boutiques que 

vendem moda AM em todo mundo.  

  

(FIGURA 12 Fonte: acervo de imagens da AM Stile) 

A marca AM posiciona-se com uma marca de luxo. Segundo Carlos Ferreirinha
5
, 

em entrevista para a Revista Marketing
6
 , “luxo é a gestão da transformação do 

ordinário em extraordinário, do normal em especial”. Conceito que se ajusta à marca, 

que mistura arte nas suas coleções e trabalha com a exclusividade através do conceito 

italiano “Su Misura”, o sob medida. Desta forma, insere-se no ramo de Alta Moda que, 

segundo Avelar (2009, p.57) ,“trata-se de marcas e criadores que executam roupas sob 

medida e modelos exclusivo”. 

As boutiques AM Stile têm características que as diferenciam. A loja do Recanto 

Maestro não tem vitrine para mostra de seus produtos e só é aberta nos finais de 

semana. Durante a semana, a loja permanece fechada, abrindo apenas mediante 

agendamento de horários dos clientes. Já a boutique de São Paulo tem vitrine e está 

aberta diariamente, em horário comercial.  

 

                                                           
5
 Carlos Ferreirinha é Presidente da MCF Consultoria & Conhecimento, especializada nas ferramentas de 

gestão e inovação do Negócio do Luxo e Premium, com atuação no Brasil, América Latina, Portugal e 

Angola – www.mcfconsultoria.com.br  

6
 http://www.revistamarketing.com.br/materia.aspx?m=242  

 

http://www.revistamarketing.com.br/materia.aspx?m=242
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3 METODOLOGIA 

 

Embasado nos conceitos que envolvem consumo e marca, o foco deste trabalho 

final de graduação se dá sobre o consumo da marca AM entre seus clientes, levando em 

consideração o posicionamento da marca no mercado e analisando como os 

consumidores a percebem.  Com a finalidade de verificar o perfil dos consumidores da 

marca e compreender quais os motivos de compra  entre seus consumidores, optou-se 

por enviar questionários para 40 (quarenta) clientes da marca selecionados do mailing 

das lojas. Este número foi selecionado devido a ser a média mensal de clientes que 

frequentam a loja. Destes, 17 (dezessete) responderam ao questionário. Também foi 

utilizada uma entrevista em profundidade com a administradora da marca no Brasil, 

Soraia Schutel. 

Quanto ao caráter exploratório da pesquisa, a opção visou levantar mais 

informações a respeito da marca, do consumo e dos grupos de referência. Temos em 

vista ainda que nenhuma pesquisa deste tipo foi realizada precedentemente sobre a 

marca AM. 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 disto, o autor também ressalta que o intuito da pesquisa exploratória 

é de conhecer mais profundamente o objeto de estudo, tendo maior clareza dos fatos. 

Sobre a natureza do estudo, utilizou-se uma pesquisa qualitativa para obter 

dados subjetivos, conferindo, assim, os hábitos de consumo e os grupos de referência 

aos quais  os participantes da pesquisa pertencem. Segundo Moreira (2005), a natureza 

qualitativa de uma pesquisa preocupa-se em verificar o teor do conteúdo do objeto 

selecionado para análise, neste caso, a imagem da marca AM Stile entre seus 

consumidores, além dos grupos aos quais estes pertencem e seus hábitos de consumo da 

marca. A pesquisa qualitativa foi combinada a questões quantitativas a fim de obter 

dados específicos acerca dos consumidores da marca,  podendo, assim, classificá-los 

como frequentes, intermediários ou fiéis. 

Complementarmente a estas questões e seguindo ainda a proposta desta pesquisa 

de analisar como ocorre o consumo da marca AM entre seus consumidores, este 

trabalho focou sua metodologia no estudo de caso, bastante utilizado em pesquisas 

sociais. O método estudo de caso é usado para aprofundar conhecimentos sobre 

determinado assunto, pois é possível reunir uma maior quantidade de informações para 
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que se possa entender a análise no todo. Yin (2006, p. 32) considera que “um estudo de 

caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre fenômeno e o contexto 

não estão claramente definidos”.  O estudo de caso é usado quando não se pode 

manipular os fatos, mas apenas analisá-los. Este método qualitativo serve para explorar 

uma situação sem a intervenção do pesquisador e consiste em um estudo aprofundado 

de um caso, ou objeto, de maneira que se obtenha um conhecimento detalhado do 

mesmo.  

Quanto às técnicas de coleta de dados, foi utilizada nesta pesquisa a entrevista 

em profundidade que, de acordo com Duarte (2005), não permite testar hipóteses ou 

definir a quantidade de um fenômeno, mas preocupa-se em saber a forma como o 

assunto é percebido pelo entrevistado. O tipo de entrevista foi também aberta, desta 

forma pôde-se combinar as características de uma entrevista em profundidade com as da 

aberta, possibilidade que é já prevista por Duarte (2005). Segundo o autor, a entrevista 

aberta “tem como ponto de partida um tema ou questão ampla e flui livremente, sendo 

aprofundada em determinado rumo de acordo com aspectos significativos identificados 

pelo entrevistador enquanto o entrevistado define a resposta segundo seus próprios 

termos” (DUARTE, 2005, p. 65). O uso deste tipo de entrevista permitiu identificar a 

percepção de quem administra a marca e refletir sobre tal ponto de vista de uma maneira 

exploratória e flexível, tendo como ponto de partida o posicionamento da marca AM.  

Além da entrevista em profundidade, este trabalho utilizou-se da pesquisa 

bibliográfica, pois, desta forma, foi possível localizar e obter documentos relevantes 

para a realização do estudo. Segundo Gil (2010, p.29), “a pesquisa bibliográfica é 

elaborada com base em material já publicado, esta modalidade inclui material impresso, 

como livros revistas, jornais, teses, dissertações e anais científicos”. Corroborando esta 

conceituação, Stumpf (2005 p.53) afirma 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”. Com este 

procedimento, foi possível obter referências em obras literárias, artigos científicos e 

internet referente à marca, ao consumo, e aos grupos de referência.  
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Quanto à técnica documental, bastante utilizada nesta pesquisa, Moreira (2005) 

salienta que, através dela, é possível verificar, compreender e contextualizar 

documentos que possam contribuir com a qualidade da análise das peças de referência. 

Para este estudo, alguns documentos específicos foram importantes, tais como catálogo 

histórico da marca produzido no ano de 2010, mailling de consumidores e seu 

respectivo histórico de compras para que fosse possível selecionar os membros desta 

amostragem, cartela de cores e produtos, lista de fornecedores, clipagens, missão e visão 

da empresa, além do planejamento anual da empresa. Foram documentos relevantes 

para, por exemplo, orientar na formulação da entrevista em profundidade conduzida 

com a administradora da loja, Soraia Schutel, e a elaboração do questionário (ANEXO 

A) bem como para construir o problema de pesquisa.  

Assim, podo-se perceber que ambas as técnicas, pesquisa bibliográfica e 

documental ,apresentam conteúdo e seleção de temas com a finalidade de contribuir 

para o processo de construção de análise deste estudo.  

Foi combinado portanto, entrevista aberta em profundidade com a aplicação do 

questionário com perguntas qualitativas e quantitativas. O questionário foi desenvolvido 

para localizar quem são os consumidores da marca, quais seus hábitos de lazer e 

hobbies e renda per capita e  poder traçar um perfil de quem são esses consumidores, 

como eles conheceram a marca bem como o motivo que os leva a consumir esta marca e 

não outra. Objetivou-se saber também qual a frequência de consumo desta marca e se 

eles já viram alguma publicidade da marca. 

A partir deste aporte metodológico, foi possível chegar a uma análise consistente 

da marca, verificando quem são os consumidores, como se comportam, qual o perfil 

deles, qual a frequência de compras de cada um, bem como o motivo que os leva a 

consumir a marca AM Stile, além contextualizar a marca na OntoArte. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Em relação aos conceitos previamente expostos neste trabalho, pode-se 

estabelecer uma série de relações destes com os resultados obtidos na pesquisa 

empreendida entre os consumidores da AM. 

Durante a entrevista com a administradora Soraia Schutel, ela afirma que a 

empresa faz sua comunicação da seguinte forma: enviando newsletter aos clientes e 

mantendo a equipe atenta constantemente às críticas e sugestões destes para  que possa 

converter estas sugestões em melhorias da linha de produtos da marca e no atendimento 

oferecido na loja. Além destas ações apontadas pela administradora, observou-se ainda 

que uma das características intrínsecas do atendimento ali oferecido é a personalização 

dos produtos oferecidos e do atendimento prestado. Em geral, por exemplo, os clientes 

agendam a ida à loja para serem atendidos com exclusividade por uma equipe de dois 

consultores vestidos, eles mesmos, com peças da marca. A administradora da marca no 

Brasil posiciona seus colaboradores não como vendedores e, sim, como consultores de 

moda. 

 Para a construção da imagem de marca, é fundamental ter acesso às informações 

oferecidas pelos clientes. Na AM Stile, apesar de as pesquisas de consumidor não serem 

frequentes, ocorre o feedback espontâneo dos clientes através da proximidade que os 

mesmos têm com os consultores da loja, os quais passam as informações para a 

administração e, se viáveis, são postas em prática. Durante a entrevista com Soraia 

Schutel, ela declarou que é prática comum dos vendedores da marca conhecerem os 

clientes, chamá-los pelo nome, conhecerem suas medidas, seus gostos, servir 

champagne e aperitivos na visita do cliente à loja, além de oferecer a seus clientes mais 

fiéis pequenos presentes para grandes compras. Estas observações de Schutel 

demonstram a habilidade da marca em desenvolver seu marketing de relacionamento 

com seus clientes. 

Em dezembro de 2010, foi aberta uma filial da AM Stile em São Paulo, 

localizada no bairro Jardins. Sobre esta estratégia de mercado, Schutel comenta que a 

marca está em processo de adaptação, tendo em vista o diferente mercado no qual se 

inseriu desde dezembro de 2010. Schutel acredita ainda que o público da AM Stile de 

São Paulo venha a adquirir também um perfil mais transitório, pois pode haver 
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consumidores que entrem na loja uma só vez e voltem com menos frequência do que os 

consumidores fiéis da loja do Recanto Maestro.  

Durante a entrevista com Soraia Schutel, foi indagado o valor de cada peça AM. 

Assim, foi informado e que as camisas de algodão variam de R$320,00 a R$ 650,00, 

sendo o preço  definido de acordo com a qualidade do algodão e a modelagem. As 

camisas de seda personalizadas têm o preço  fixado em torno de R$ 1.050,00,  e as de 

seda OntoArte custam entre R$ 1.500,00 e R$ 2.500,00. A linha de alfaiataria varia de 

R$ 2.800,00 a R$ 6.000,00, dependendo do tecido utilizado e se é feita sob medida ou 

não. Os sapatos masculinos custam em torno de R$ 850,00 e os femininos estão na base 

de R$ 790,00. Os lenços de seda personalizados variam de tamanho, e os menores 

custam a partir de R$ 350,00, os maiores são vendidos por R$ 900,00. Já os lenços de 

seda OntoArte custam  a partir de R$ 500,00. As gravatas de seda estão na faixa de R$ 

150,00 e as da linha OntoArte custam R$ 350,00.  

 O contexto atual da marca foi determinante na redação do questionário enviado 

para 20 (vinte) consumidores do sexo feminino e 20 (vinte) do sexo masculino, tendo 

um retorno de 10 (dez) respostas femininas e 7 (sete) masculinas. Apresentado, no 

Quadro 02, o perfil dos participantes da pesquisa. E todos estes consumidores estudam 

também a Ontopsicologia. 

 

Quadro 02 - Perfil dos Consumidores 

 

SEXO ATIVIDADE/RESIDENCIA RENDA PER CAPITA 

Feminino Psicóloga e professora universitária, 

Florianópolis/SC 

Mais de 10 salários 

mínimos 

Feminino Empresária e consultora empresarial 

São Paulo/SP 

Mais de 10 salários 

mínimos 

Feminino Designer São Paulo/SP 5 a 10 salários mínimos 

Feminino Consultora de sistemas de informação 

São Paulo/SP 

5 a 10 salários mínimos 

Feminino Cirurgiã-dentista 

 Bento Gonçalves/RS 

5 a 10 salários mínimos 

Feminino Jornalista 1 a 5 salários mínimos 



40 

 

Recanto Maestro /RS 

Feminino Consultora empresarial e atua na 

formação de jovens 

São Paulo/SP 

Mais de 10 salários 

mínimos 

Feminino Administradora no setor universitário 

Santa Maria/RS 

5 a 10 salários mínimos 

Feminino Estudante Universitária auxiliar de 

secretaria acadêmica 

Recanto Maestro/RS 

1 a 5 salários mínimos 

Feminino Estudante universitária e auxiliar 

administrativo 

Recanto Maestro /RS 

1 a 5 salários mínimos 

Masculino Empresário no setor de logística 

São Paulo/SP 

Mais de 10 salários 

mínimos 

Masculino Empresário no setor de distribuição de 

máquina agrícolas e caminhões 

Santa Maria/RS 

Mais de 10 salários 

mínimos 

Masculino Empresário industrial do setor 

calçadista 

Porto Alegre/RS 

Mais de 10 salários 

mínimos 

Masculino Empresário setor de Tecnologia de 

informação 

São Paulo/SP 

Mais de 10 salários 

mínimos 

Masculino Empresário setor de Tecnologia de 

informação 

São Paulo/SP 

Mais de 10 salários 

mínimos 

Masculino Agricultor 

Itaqui/RS 

Mais de 10 salários 

mínimos 

Masculino Zootecnista e agricultor 

Itaqui/RS 

Mais de 10 salários 

mínimos 

 

 No Quadro, percebemos que grande parte dos respondentes pertence à Classe 

Social A, o que reflete também, como foi possível observar nos documentos 
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pesquisados da Loja, o perfil de seu público consumidor. Para conhecer um pouco sobre 

os hábitos destes consumidores, foi perguntado o que costumam fazer nos momentos de 

lazer. Constou-se que eles têm hábitos de lazer em comum, como ler, praticar algum 

tipo de esportes, participar de eventos culturais, cozinhar e viajar. 

 

 

Gráfico 01 – Hábitos de lazer   

 

  

 Com esta observação, verificou-se que a maioria dos consumidores da AM  tem 

como hábito ler/estudar, o que denota que são pessoas que se importam em aperfeiçoar 

seus conhecimentos. E estão atentas à sua saúde e no que quesito prática de esportes, 

porém nenhum deles usa o esporte como profissão, mas como um lazer. Estes 

consumidores podem formar assim um grupo de referência, e exercer um certo poder 

uns sobre os outros, nos seus hábitos e postura, como o por exemplo, o poder de 

referência, que ocorre quando um indivíuo admira as qualidades dos componentes do 

grupo, e copiam seus gostos e qualidades. 

 Como podemos observar no Quadro e no Gráfico, os consumidores da marca 

possuem características em comum em seu estilo de vida. Solomon (2008 p.31) afirma 

que  

A classe social abrange grupos de pessoas que são aproximadamente iguais 

em termos de renda e de posição social na comunidade. Essas pessoas têm 

ocupações semelhantes e tentem a ter gostos parecidos para música, 

Hábitos de lazer

Ler/ Estudar

Praticar esportes

Eventos Culturais

Viajar

Cozinhar
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vestuário, atividades de lazer e arte. Também tem a tendência de se 

socializarem umas com as outras e compartilham muitas idéias e valores no 

que se refere ao modo como se deve viver a vida. (SOLOMON 2008, p.31) 

 

 AM Stile compreende e identifica que seus consumidores têm hábitos 

semelhantes, além de fazerem parte das classes sociais de maior poder aquisitivo na 

sociedade em que estão inseridos, sendo, em sua maioria, empresários, administradores 

e consultores de empresas. 

 Quando questionados sobre como tomaram conhecimento da marca AM, todos, 

sem exceção, a conheceram através do estilista Antonio Meneghetti. Todos os 

consumidores questionados conhecem as duas lojas da AM Stile no Brasil, situadas no 

Recanto Maestro (RS) e em São Paulo (SP). O consumo destes entrevistados ocorre de 

forma mais significativa na loja do Recanto Maestro, pois, segundo os participantes da 

pesquisa, trata-se da loja estabelecida há mais tempo. Foi necessário categorizar os 

consumidores de acordo com a frequência com a qual consomem peças da marca para 

termos também isso como parâmetro  de seu perfil em relação à loja. Para tanto, foi 

utilizada como embasamento a classificação que Solomon (2008) faz de clientes quando 

estuda o comportamento dos consumidores. Foram categorizados da seguinte forma: 

usuários frequentes são aqueles que têm em média 1 (um) a 5 (cinco) produtos, 

intermediários que têm de 5 (cinco) a 10 (dez) produtos e clientes fiéis, que têm mais de 

10 (dez) produtos. Para compreender a situação dos consumidores quanto a este critério, 

segue o Gráfico 02 abaixo: 

 

Gráfico 02 – Média de produtos adquiridos pelos consumidores da marca pesquisados 
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Desta forma, constata-se uma característica que parece permear sobremaneira a 

relação da marca com seus consumidores. Porém, dentre estes, a frequência de compra 

é, em maioria, de fidelidade para com a marca. Desta forma, foi verificado que a marca, 

apesar de existir apenas há 3 anos no Brasil, quando comparada a outras marcas do 

mesmo segmento no país, consegue do público uma característica almejada por muitas 

grifes: a fidelização. Um número bastante significativo, de acordo com a base de 

respostas, 15 (quinze) consumidores, declara comprar mais na boutique do Recanto 

porque a loja está ali há mais tempo.  

Marca é mais que apenas um produto ou serviço, e seus consumidores se 

identificam com ela de alguma forma, os consumidores da marca AM identificam-se 

uns com os outros através de um estilo de vida compatível com o posicionamento da 

marca. A marca traz a estes consumidores algo que agregue valor e status social a eles. 

Quanto à motivação destes consumidores para utilizarem peças da marca AM, a 

pesquisa demonstra que a maioria deles o faz por admirar o movimento artístico da 

OntoArte. Conforme explicitado no corpo teórico deste trabalho, a AM Stile tem como 

objetivo não apenas vender peças de roupas, mas sim arte misturada à moda. Tal 

composição de conceitos se dá tanto nas linhas Prèt à Porter
7
 bem como naquelas da 

chamada Linha OntoArte, como já citado, peças de vestuário que levam este conceito 

                                                           
7
 Segundo Avelar (2009, p. 59) significa “roupa pronta para vestir”. 

Média de produtos adquiridos

Usuários freqüentes

Intermediários

Clientes fiéis
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artístico ao extremo, sendo pintadas à mão pelo próprio estilista Antonio Meneghetti. A 

motivação de compra dos consumidores por meio do conceito OntoArte explicita-se em 

alguns depoimentos selecionados dentre as respostas obtidas a partir da aplicação dos 

questionários. Quando perguntados por que compraram roupas e acessórios da linha 

OntoArte da AM Stile, três entrevistados assim respondem: 

 

“A roupa e/ ou acessório me coloca uma impostação mais responsável pelo 

momento presente que vivo. Porque ressalta a beleza, a inteligência de quem 

a veste” 
(K. 37 anos, mulher, Consultora de sistemas de informação). 

 

São roupas de excelente qualidade (material, acabamento) e que são feitas 

para ressaltar de modo positivo a personalidade individual sem, 

necessariamente, seguir “padrões” impostos pelo mercado. 

(P. 27 anos, mulher, Administradora no setor universitário) 
 

 

“Porque gosto do estilo único e da moda que não se desatualiza, e por ser 

uma peça super exclusiva, nunca terá uma peça ontoarte igual a outra” 

(W. idade não fornecida, homem, Empresário setor de Tecnologia de 

informação). 

 

“Porque, ao vestir uma peça OntoArte, estou vestindo uma obra de arte.” 

(A. 51 anos, homem, Agricultor) 
 

 Esta motivação reflete a sensação que os consumidores declaram experimentar 

ao utilizarem peças com a assinatura da AM Stile. É o vestir que os identifica, amplia 

sua individualidade e os auxilia na impostação da própria personalidade. Esta 

constatação pode se traduzir como um consumo simbólico, pois, segundo Miranda 

(2008 p.22), “os objetos funcionam como sistema de informação estabelecendo 

relações, reproduzindo mensagens, definindo hierarquias (quem tem mais dinheiro, 

quem sabe mais, quem tem o melhor desempenho, quem é mais talentoso)”. Neste 

sentido, o consumo de produtos simbólicos como os produtos da marca AM pode 

contribuir na formação da identidade dos consumidores e dos grupos sociais, e a marca 

pode influenciar no comportamento dos grupos. Solomon (2008) afirma que a 

influencia de um grupo de referencia é mais forte para compras que são um luxo, do que 

para produtos que são uma necessidade. O que pôde-se perceber no consumo da marca 

AM, onde estes consumidores formam um grupo de referencia e exercem influencia uns 

sobre os outros, e como todos conhecerem a marca através do próprio Meneghetti, ele 

pode ser considerado como o poder referente aos demais membros deste grupo. Pois os 
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consumidores deste grupo admiram as qualidades dele, e passam a imitar o seu estilo de 

se vestir, consumindo a marca desenhada por ele. 

Ser consumidor é um dos papéis que o sujeito desempenha na sociedade, e ao 

consumir uma marca de luxo, expressa assim a sua presença no grupo ou comunidade 

em que está inserido. Como afirma Miranda (2008), “o valor simbólico agregado ao 

valor funcional dos objetos de consumo vem atender a um objetivo claro: acompanhar 

as mudanças das estruturas sociais e interpessoais”. Como dito anteriormente, uma 

marca agrega valor ao produto e funciona ainda como avalista de sua qualidade . Assim, 

quando os consumidores da AM foram questionados sobre qual o significado de usar a 

marca para eles, pode-se analisar as seguintes respostas: 

 

Significa estar elegante, com uma roupa que ressalta minhas características 

físicas e de personalidade.  

(C. 31 anos mulher, Consultora empresarial) 

 

Significa exaltar o que tenho de melhor em mim mesma. Além de ajudar muito 

na ação externa, pois as pessoas observam o modo diferenciado de se vestir, o 

que mostra personalidade, profissionalismo, diferenciação, ajuda a me 

impostar internamente, a me sentir melhor e mais segura comigo, é como se a 

roupa ajudasse na ação externa a ser realizada. 

(P. 27 anos, mulher Administradora no setor de ensino superior) 

 

 
Significa usar roupas de extrema qualidade e bom gosto, que não seguem uma 

tendência de massa, muito pelo contrário; são peças praticamente exclusivas 

que procuram ressaltar minha personalidade, que também é exclusiva. 

(G.20 anos mulher, estudante e auxiliar administrativo). 
 

 As respostas destes consumidores confirmam o posicionamento da marca, que é 

de entregar aos clientes um produto de qualidade com a característica de ser exclusivo e 

de enaltecer a beleza dos próprios consumidores. Conforme enfatiza a administradora da 

marca Soraia Schutel, durante a entrevista, “vestir peças da AM Stile valoriza o 

potencial de cada um, dando orgulho em vestir a peça. A beleza impulsiona a pessoa a 

fazer mais. Uma peça de roupa da OntoArte, por exemplo, dá segurança a quem a 

veste.” As roupas AM têm uma identidade própria, tanto em questões de cores como de 

tecidos, modelagens e acabamentos, e são estas particularidades que os seus 

consumidores valorizam. Tanto que, quando solicitados a descrever a marca em apenas 

uma palavra, foi possível averiguar os atributos da marca para seus consumidores, 

conforme mostra o Gráfico 03 a seguir. 
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Gráfico 03 – Atributos da marca  

 

  

 Quanto ao conceito de marca, tendo em vista que este pressupõe a fixação da 

imagem da marca na mente dos consumidores, pode-se notar que, na AM Stile, este já é 

um critério presente para seus atuais consumidores, pois estas respostas confirmam o 

que a marca almeja. De acordo com a missão da empresa, a AM Stile deseja “Saber 

servir e vestir nossos clientes com arte, excelência e exclusividade, ampliando a beleza 

que uma pessoa é no seu íntimo, ao resgatar o valor ontológico.” Esta visão está sendo 

alcançada à medida que seus consumidores conseguem perceber estes atributos como 

foi mostrado. De acordo com Miranda (2008 p.47), “em princípio, a função da marca é 

indicar o produto; mas em segundo, e não menos importante, é mobilizar as ações 

afetivas”, ou seja, fazer com que as atribuições de uma marca como a AM sejam 

percebidas de forma positiva, comunicando seus valores e propriedades.  

 Com o questionário aplicado aos consumidores da AM Stile, foi possível observar 

também em quais situações eles costumam usar roupas/acessórios da marca. Entre as 

respostas, destacam-se: 

 

Uso normalmente no dia a dia. Tenho que organizar para adequar o estilo 

AM Stile com meu dia a dia, pois muitas vezes certas peças de moda destoam 

da rotina habitual dos negócios. 

(W. idade não fornecida, homem, Empresário setor de Tecnologia de 

informação). 

Atributos da marca

Elegância

Exclusividade

Arte

Estética

Criatividade
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 A partir deste participante, observamos que, por mais que ele goste de usar as 

roupas da AM Stile, por se tratar de um empresário, há uma preocupação do olhar 

externo em sua aparência, há uma preocupação em adaptar o estilo das peças no seu dia 

a dia. Como muitas peças comercializadas pela marca são em seda e  a reprodução total 

de uma obra de arte do artista Meneghetti, é corrente o uso de cores fortes e uma 

estampa de signos abstratos, talvez por esta razão, haja esta preocupação em usá-las ou 

não na rotina de trabalho.  

  Para uma participante da pesquisa, o uso das peças tem outro significado, ela usa 

a marca para afirmação de sua identidade, como é possível notar na resposta a seguir: 

 

 

Uso sempre que quero dar destaque para minha personalidade e quando 

preciso de uma força a mais para tomar decisões.  
( A.43 anos, mulher, Psicóloga e Professora universitária).  

 

Neste caso, a marca é usada como um símbolo por esta consumidora. Podemos 

perceber que ocorre um desejo em expressar sua identidade através da vestimenta. De 

acordo com Miranda (2008 p.29), “os produtos que são símbolos são vistos como 

possuidores de significados que vão além de sua presença tangível. Os consumidores 

que vêem os produtos como símbolos os imbuem de atributos que se estendem além da 

natureza física imediata.” 

Quanto às diferenças nas linhas de produção da marca, a consumidora C. 

percebe a diferença entre as linhas de produto AM e AM OntoArte e atribui valor 

agregado à segunda, exemplificando conforme seu uso:  

 

Sempre que possível. Durante o dia mais artigos de algodão, em eventos ou 

ocasiões especiais, artigos de seda e de OntoArte. 

(C. 32anos, mulher, Designer) 

 

 

 Esta consumidora prefere usar a linha OntoArte em ocasiões especiais, deixando 

para o dia a dia a linha mais tradicional da marca, que são as camisas de algodão 

egípcio. Como a linha de confecção OntoArte é mais exclusiva e tem a assinatura do 

estilista nos desenhos finais das peças, os consumidores sobrepõem um valor 

diferenciado.  De acordo com a resposta da consumidora C., este valor é visto de forma 

positiva.  
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 Sobre os aspectos de consumo desses consumidores serem racionais ou 

emocionais, a maioria deles acredita serem de ambas as formas. Porém, 3 (três)  

consumidores responderam que suas escolhas são apenas  racionais, 1 (um) consumidor 

acredita ser apenas de forma emocional e 12 (doze) deles admitem ambas as formas. 

Poser (2005) esclarece que o consumo ocorre sempre de forma emocional, porque, 

quando compramos uma roupa, não  pensamos exatamente na sua funcionalidade de 

proteção ou de uso da mesma, e sim atribui-se questões relativas à vaidade, por 

exemplo. A autora afirma ainda que “não importa o quanto custa um produto ou 

serviço, o que importa é o quanto ele vale”. No caso dos consumidores da marca AM, 

não buscam apenas uma roupa, eles buscam algo que afirme suas identidades. 

 A próxima questão a ser analisada do questionário diz respeito à publicidade da 

marca, pois os seus anúncios são veiculados apenas na revista Performance Líder, 

editada pela Editora Ontopsicológica Editrice, que não é do segmento de moda, e sim 

do Business de uma forma geral. É uma revista distribuída para um mailing de 

empresários do Brasil e vendida apenas em algumas bancas de São Paulo e Brasília. 

Também a divulgação da marca se dá por catálogo, que resgata o histórico da marca 

como um todo; pelo site da marca e através de uma assessoria de imprensa que divulga 

os produtos em sites e blogs relativos à moda. Quando os consumidores foram 

questionados se eles já haviam visto alguma publicidade da marca, responderam da 

seguinte forma: 

 

 

Divulgação da Marca

Catálogo

Anúncio na Revista 
Performance Líder

Noticias em sites/blogs

Site da Marca

Perfil no Facebook

Email Marketing
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 Com estas respostas, é possível constatar que a maior força de divulgação da 

marca é através do e-mail marketing enviado ao mailing da loja, seguido pelo catálogo 

histórico, onde não é feita de forma clara uma publicidade e sim é mostrado o conceito 

das peças tanto AM como AM OntoArte. Já quando questionados se já haviam 

adquirido algum produto impulsionados pelas propagandas vistas, apenas 40% dizem 

terem comprado peças vistas nos anúncios. Nos Anexos B e C, pode-se ver 2 exemplos 

de e-mail marketing enviados no ano de 2010.  

 Com o último item do questionário, o propósito foi averiguar se estes 

consumidores consomem outras marcas do segmento do luxo e quais outras marcas 

consomem. Dos 17 (dezessete) consumidores, 10(dez) afirmam consumir outras marcas 

do universo do luxo, e as mais citadas foram Armani, Ermenegildo Zengna, Burberry, 

Prada, Bvlgari, Gucci, Cori, Hermès, Canalli, Versace e Dudalina. Ainda 4 (quatro) 

consumidores dizem não usar outras marcas de luxo e 3 (três) consumidores dizem que 

até pensam em consumir outras marcas, mas, quando comparam os preços, optam por 

comprar apenas AM. Apesar de o preço ser muito semelhantes entre as marcas 

mencionadas, preferem compara AM pois se identificam mais com esta marca. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Demonstra-se, assim, que esta marca constitui-se num case interessante para 

melhor compreensão de alguns conceitos que se referem ao marketing e à construção de 

uma marca, e como ocorre a relação de consumo com a marca AM. O presente trabalho 

teve como objetivo principal compreender de que forma ocorre o consumo da marca 

AM entre seus consumidores, levando-se em consideração diversos aspectos, como o 

diferencial da marca, a publicidade realizada por ela e a questão da relação desta com a 

OntoArte. Através deste estudo, pode-se observar que os consumidores da marca AM 

adotam um estilo de vida semelhante, gostam praticamente das mesmas coisas e se 

identificam entre si, formando, assim, um grupo de referência para novos consumidores. 

Foi possível constatar também que eles não são muito influenciados pela publicidade da 

marca. 

 No que diz respeito às categorias de luxo, a marca AM tem características tanto 

de luxo intermediário quanto de luxo inacessível. Do luxo intermediário, caracteriza-se 

por ter produtos de grande qualidade e o preço de algumas peças acessível. A linha de 

camisas de algodão, por exemplo, têm um preço competitivo com outras marcas do 

mesmo segmento. Já a linha AM OntoArte tem características de um luxo inacessível, 

por se tratar de peças exclusivas, que trazem o conceito artesanal de preparação de uma 

peça, sendo a roupa tratada como arte. 

 Como atributos da marca, os consumidores afirmam ver nela qualidades como 

elegância, exclusividade, arte, estética, criatividade, mas nenhum deles mencionou 

qualidade, atributo que a marca afirma ter, porém não foi mencionado por nenhum 

consumidor. Embora eles percebam a qualidade, este quesito não parece ser o 

fundamental para consumir esta marca. 

 Uma questão como o “sentir-se bem”, observada nas respostas dos 

consumidores, parece ser o fundamental para o consumo desta marca. Os clientes 

consomem AM por questões ligadas ao psicológico, como usar a roupa para dar 

destaque à personalidade e pela exclusividade das peças, sobretudo nas peças de linha 

OntoArte. Pode-se observar que o perfil dos consumidores é bastante semelhante, pois 

eles buscam na marca afirmação da identidade individual. E, por admirarem o estilista, 

suas qualidades, seu estilo de vestir, adotam-no como um poder referente e usam a 

marca para se parecerem com Meneghetti.  
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 Desta forma os consumidores usam a marca AM como uma forma de adquirir 

também as qualidades do estilista.  Este ato de usar um poder referente, para se tornar 

parecido com quem se admira, é como quando os índios matavam um animal, comiam 

sua carne e usavam sua pela para adquirir a força e todos seus atributos que eles 

associavam ao animal. 

 A palavra impostação apareceu diversas vezes nas respostas dos consumidores 

da marca, o que demonstra que usam as peças se preocupando em como irão se 

comportar usando tal roupa. A marca para estes consumidores atribui uma inteligência 

que eles almejam ter. Como todos os consumidores entrevistados são estudiosos da 

Ontopsicologia, e esta trata da inteligência humana que trata o indivíduo e suas 

características de forma funcional a si mesmo. Com este conhecimento, eles transferem 

para a vestimenta da marca AM, alguns atributos que são funcionais a eles. 

 Como os consumidores são estudiosos da ontopsicologia, a marca tem um valor 

diferenciado para eles, para eles, a marca AM têm mais valor que qualquer outra marca 

de grife já reconhecida mundialmente. 

O perfil dos consumidores da marca é bastante seleto, são pessoas que buscam algo que 

lhe agregue um algo a mais, valores intangíveis que vem junto com a marca. 

Consumidores deste perfil, classe A, são bastante exigente e pagam por uma peça 

exclusiva um valor mais elevado, pois assim podem garantir que terão roupas como 

objetos de obra de arte. Como disse o agricultor consumidor da marca, vestir AM é o 

mesmo que vestir uma obra de arte, e assim ela é única e exclusiva. 
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ANEXO A - Questionário 

Trabalho Final de Graduação do Curso de Publicidade e Propaganda  –  

Acadêmica Bruna Cosseres 

Questionário sobre a imagem da marca de vestuário AM Stile. 

Os dados desta pesquisa são sigilosos e de uso específico para o Trabalho Final de Graduação. 

 

Nome: 

Idade:  

Profissão: 

Qual sua área de atuação? 

Onde mora? 

 

1. O que você costuma fazer nos momentos de lazer? 

Ler/estudar (  ) Praticar esportes (  )   Ir a evento culturais (  )  Viajar (  ) Cozinhar (  ) 

 

 

2. Você possui hobbies? Qual(ais)? 

 

3. Em média, qual sua renda per capita? 

 

4. Como e quando você conheceu a marca AM Stile? 

 

*As perguntas a seguir, contemplam apenas as lojas da AM e no Brasil 

 

5. Em média, quantos produtos da AM você já comprou? 

(  ) 1 a 5       (  ) 6 a 10           (   ) Mais de 10                     

 

6. Você conhece as duas lojas da AM Stile? Se sim, qual?  

 (  ) Recanto Maestro       (   ) São Paulo         (   )Ambas 

 

7. Em qual delas você mais comprou? Porque? 

(  ) Recanto Maestro       (   ) São Paulo 

 

8. Você já comprou roupas/acessorios OntoArte da AM Stile? Se sim, por qual motivo? 

 

9. Para você o que significa usar roupas/ acessórios da AM Stile? 
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10. Em uma palavra, quando você pensa na AM Stile, o que vem na sua mente? 

 

 

11. Em que situações você costuma usar roupas/acessórios da AM Stile? 

 

12. Qual a sua motivação para consumir roupas/acessórios da AM Stile? 

 

13. Pelo seu ponto de vista, quando consome roupas/acessórios da AM Stile, é de forma racional ou 

emocional? 

 

14. Você costuma consumir outras marcas de luxo que se relacionam com vestuário? Se sim 

qual(ais)? 

 

15. Você já viu alguma publicidade de AM Stile? Qual(ais)? 

(   ) Catálogo 

(   ) Anúncio na revista Performande Líder 

(   ) Noticias em sites/blogs 

(   ) Site da marca 

(  ) Perfil no Facebook 

(  ) E-mail Marketing 

 

16. Você já comprou algum produto da AM impulsionado pelas propagandas? 
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ANEXO B – E-mail Marketing de Maio de 2010. 
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ANEXO C – E-mail Marketing de Setembro de 2010. 

 


