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RESUMO 

 

Através de uma pesquisa descritiva da relojoaria H. Stern e da loja de roupas Richards 

localizada em Porto Alegre, este trabalho buscou investigar as características ambientais 

utilizadas nestes pontos-de-venda de luxo a fim de compreender a importância dos elementos 

ambientais para o marketing ser eficiente nestes estabelecimentos. Foi produzido e analisado 

um check-list e um acervo fotográfico dos pontos de vendas de ambas as lojas relacionadas a 

este estudo, as características ambientais destes pontos-de-venda de luxo. Desta maneira como 

um dos principais aspectos conclusivos, se pode compreender a importância do planejamento 

da ambientação dos pontos-de-venda de luxo, a fim de viabilizar a relação do merchandising 

com o que este cliente de luxo espera como estratégico do apelo de vendas no setor de varejo 

de luxo. 

 

 

Palavras-chave: pontos de venda de luxo. Marketing. Consumidor 

 

ABSTRACT 

 

Through a descriptive survey of watchmaking H. Stern and Richards clothing store located in 

Porto Alegre, this study investigated the environmental characteristics used in these points of 

sale of luxury in order to understand the importance of environmental elements for marketing 

to be effective in these establishments. It was produced and tested a checklist and a 

photographic collection of points of sales of both stores related to this study, the 

environmental characteristics of these points of sale of luxury. Thus one of the main aspects 

conclusive, one can understand the importance of planning the ambiance of the points of sale 

of luxury in order to facilitate the merchandising relationship with this client expects luxury 

as strategic sales appeal in luxury retail sector. 

 

 

Keywords: Selling point of luxury. Marketing. Consumer 
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1 INTRODUÇÃO 

   

O mercado de luxo encontra-se em expansão no país. De acordo com a consultoria 

Brain & Compani ele crescerá, em média, 25 % no período que compreende os próximos 

cinco anos. Assim o Brasil torna-se visto e reconhecido internacionalmente porque dispõem 

de um mercado consumidor interessante, neste segmento. As pessoas que consomem o luxo 

possuem recursos financeiros bastante superiores em comparação à maioria da população. 

Entre as características encontradas nos produtos da classe que consome bens de luxo está o 

critério de escassez: a maioria dos produtos de luxo é produzida em pequenas quantidades, 

garantindo a exclusividade ao consumidor. Assim, o preço do produto, entre outros 

elementos, está ligado à qualidade, porém, relacionado a elementos motivacionais como 

ostentação, diferenciação, reconhecimento, exibicionismo e realização de um sonho (OTTO, 

2010). 

Normalmente os produtos de luxo se destacam pela qualidade, por serem superiores 

devido a excepcionalidade de sua matéria-prima, de seu processo de fabricação (muitas vezes 

artesanal) ou da tecnologia ou mesma a técnica empregada. Assim, pode-se dizer, que o luxo 

é o melhor que se pode obter em termos de funcionalidade, matéria-prima, acabamento, 

durabilidade e execução. O prazer e a exclusividade traduzem-se no capricho extremo com 

que o objeto ou tarefa é desenvolvido (D’ANGELO, 2006). 

A compra é seletiva e o público consome particularmente aquilo que gosta sem 

intermédio de outros indivíduos. Esta categoria de pessoas consumidoras de produtos do 

segmento de luxo exige ser tratada de modo especial nos pontos-de-venda. Muitos detalhes e 

características devem ser considerados e observados pelos empreendedores, para que 

consigam satisfazer o público-alvo. Assim, os pontos-de-venda estão ganhando importância 

nas ações de marketing porque entre as tantas outras formas de o consumidor desejar o 

produto, nesta, o consumidor depara-se com o ponto comercial e pode ser atraído. 

Especialmente no ponto-de-venda deste tipo de mercadoria, o lugar não é apenas 

onde ocorrem vendas, mas também precisa gerar uma espécie de identificação entre os 

consumidores e seu estilo de vida. Por isso, estimular o impulso da compra através da 

preparação de uma atmosfera adequada, na maioria das vezes, convém e convence. 

O que importa nestes locais é o design do ponto-de-venda, a comunicação visual, as 

cores, a música, os aromas e demais atrativos que devem ser utilizados para estimular 

respostas emocionais nos clientes, até porque estes fatores podem influenciar o cliente pois 
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“para seduzir essa clientela, é evidente que precisa suscitar a procura, que não surge de 

maneira espontânea.” (CASTERÈDE, 2005, p. 93). 

 Estes fatores interferem na decisão da compra, mesmo que inconscientemente, ou 

seja, sem que o cliente perceba que de alguma maneira está sendo influenciado por elementos 

ambientais, por exemplo, que para o consumidor pode parecer inocente ou insignificante, sem 

valor algum quando questionado o porquê de ele preferir alguma loja a outra.  

No trabalho levantou-se a questão em torno de quais as características dos elementos 

ambientais da H. Stern e da Richards, pontos-de-venda de luxo em Porto Alegre. 

 A cidade de Porto Alegre, de acordo com o site da capital gaúcha, possui 1,4 

milhões de habitantes aproximadamente (PORTO ALEGRE, 2010). O objetivo do estudo se 

encontra a partir da proposta de identificar os elementos ambientais dos pontos-de-venda de 

luxo na capital gaucha com a elaboração de um check-list de elementos que compõem o 

ponto-de-venda.  

Na seqüência, realizou-se uma análise com documentação fotográfica considerando 

todos os elementos ambientais, que compõem as fotos e os que não podem ser registrados na 

imagem fotográfica, identificados com base no referencial teórico. 

A escolha do tema está relacionada com o contexto do mercado de consumo de luxo 

e com a concorrência entre empresas. O assunto vem ganhando importância, pois este 

mercado é visto como um potente setor que cresce acima da média. As lojas vêm sendo 

planejadas e adaptadas, especificamente, para atrair um público com padrão financeiro 

superior ao da média nacional. 

O consumidor de artigos de luxo, diferentemente do consumidor convencional, que 

compra para suprir suas necessidades e de acordo com suas possibilidades financeiras, compra 

por impulso, por ostentação ou pelo simples prazer de ter um objeto diferenciado. 

A concorrência constante e a busca pela conquista de consumidores fiéis são 

elementos que contemplam a idéia de que, hoje em dia, o ponto-de-venda é uma das 

principais armas utilizadas pelos empreendedores para seduzir e atrair o consumidor destes 

bens; num passo seguinte, visa fidelizar sua preferência pela marca (loja). 

O ponto-de-venda vem adquirindo maior importância nos estudos mercadológicos, 

sendo inclusive considerado o local onde, de acordo com Blessa (2010) há os três elementos 

“chaves” importantes para a concretização da compra: o consumidor, o produto e o dinheiro.  

No caso das lojas de luxo, essa apresentação do ponto-de-venda deve ser planejada 

nos mínimos detalhes, para que o público exigente seja seduzido e conquistado pelo ambiente. 
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A importância da pesquisa sobre os elementos essenciais para o sucesso de um 

ponto-de-venda de luxo está ligada à Publicidade e Propaganda. As características de 

ambientação devem ser utilizadas para o público alvo identificar-se, vindo a adquirir o 

produto e também, no topo da conquista, fazendo com que a marca talvez consiga tornar este 

indivíduo, um consumidor fiel, que usufrua e almeje cada vez mais os produtos oferecidos 

pela empresa. 

Na comunicação, as marcas têm a necessidade de sobressair ante a concorrência. O 

trabalho publicitário deve estar em torno de tudo o que faz o público-alvo recordar, preferir e 

desejar alguma marca ou serviço. A sedução e a persuasão são formas utilizadas por estes 

profissionais para marcar uma preferência; assim, um ponto-de-venda bem planejado pode 

trazer resultados impares, estabelecendo vantagem na competição com os concorrentes. 

Espera-se que os publicitários dominem o assunto, aprofundando estudos, mostrando 

conhecimento sobre o tema para conseguirem argumentar, demonstrando credibilidade para 

convencer os empresários do segmento a investir recursos financeiros nos pontos-de-venda de 

luxo, fazendo ver, principalmente, os resultados lucrativos futuros. 

Estudar estes elementos que compõem um ponto-de-venda de luxo pode abrir novas 

portas para trabalhos para um acadêmico que está se formando no curso de publicidade e 

propaganda. Através deste estudo fica claro que, atualmente, há novas áreas de trabalho e que 

há vagas para serem preenchidas nestas áreas, pois faltam profissionais que foquem a atenção 

de seus estudos para isto. O mercado de luxo necessita destes profissionais que saibam como 

e onde estruturar um ponto-de-venda adequado para atingir públicos específicos, 

principalmente considerando o surto de crescimento, no mercado de bens de luxo, que o 

Brasil vem atravessando. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Neste capítulo será apresentado o conceito de luxo, seus aspectos principais e as 

características dos consumidores de luxo. Abordar-se-ão, posteriormente, as ferramentas de 

marketing, integradas no contexto do ponto-de-venda de luxo, evidenciando as características 

deste. 

 

2.1 O LUXO 

 

Analisar o significado do luxo e descrevê-lo é complexo. Até mesmo os autores e 

profissionais voltados para estudos sobre o luxo, não conseguem um significado único, visto 

que ele vai além das fronteiras das pesquisas, sendo considerado um fenômeno que se torna 

presente e de destaque no mundo atual. Seu significado vai além de ações, pois é algo 

composto por fatores psicológicos que o envolvem e dão um sentido muito complexo para ser 

explicado em uma frase.  

Para levantar a questão da dificuldade em encontrar um único sinônimo, cita-se 

autores que analisam o luxo como algo não apenas material, mas relacionado a outros 

elementos. Segundo Castarède (2005, p. 36) “o luxo não mais se refere apenas a posse, ao 

poder ou ao valor material; torna-se um complemento do ser e se relaciona ao amor à 

perfeição, da mesma maneira que o encanto ou a graça”. 

 Já no livro escrito por Passarelli (2010), vê-se a dificuldade em dar um sinônimo 

para o que é o luxo visto que estes produtos possuem, na maioria das vezes, muitos valores 

agregados que o autor acredita estarem evidentes em um espaço considerado intangível, 

 

se o luxo é um espaço de intangibilidade – a qual o preço dos produtos e serviços 

incorporam - podemos concluir que os negócios do luxo estão umbilicalmente 

ligados a essa intangibilidade. Assim quando falamos em formação de preço, por 

exemplo, uma parcela considerável daquele que será praticado no mercado refere-se 

à intangibilidade expressa em valor agregado. Isso explica, em grande medida, 

porque um grupo cada vez maior de empresários qualifica seus produtos e serviços, 

a fim de usufruir benefícios de margens maiores derivadas da imaterialidade, 

almejando serem mercadores de sonhos (PASSARELLI, 2010, p. 30). 

 

Há cada vez mais empresas com interesse no mercado de luxo, foca em público com 

condições financeiras elevadas. A presença da classe média que compra estes produtos 

também vem aumentando e com ela, surge um novo luxo.  
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Segundo Castarède (2005), em uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, em 

novembro de 2004, concluiu-se que, no Brasil, as pessoas têm disposição para gastar acima de 

suas posses na aquisição de produtos supérfluos. De acordo com o instituto referido, de doze 

países com economia semelhante, os brasileiros lideram, figurando como os que mais se 

endividariam para adquirir produtos de luxo. 

 

Os adeptos do “novo luxo”, por outro lado, também admitindo que possa existir um 

espaço nas economias modernas para o luxo tradicional, reforçam a inexorável 

necessidade de estender os benefícios do consumo qualificado a setores cada vez 

mais amplos da sociedade: extratos de classe média emergentes, bombardeados por 

informações de qualificações de consumo por meio dos sistemas multimídia e 

preparados para o exercício cotidiano de exigir produtos e serviços que surpreendam 

a cada momento (PASSARELLI, 2010, p. 54). 

 

Conforme entendimento de Castarède (2005, p. 30), o luxo pode ser marca de 

individualidade, ou seja, utilizado para diferenciar o consumidor de luxo dos demais. Em 

geral, esta linha de consumidores busca se destacar perante a sociedade, exibir o seu poderio 

econômico, se utilizando do mercado de bens de luxo. São consumidores que aceitam pagar 

os altos preços agregados aos bens luxuosos, com objetivo de diferenciarem-se da sociedade 

em geral. Neste ponto de vista, o luxo se torna um atributo da posição, uma marca de poder, 

de ostentação, de superioridade perante os demais. 

Nas grandes ou nas cidades menores, os estabelecimentos comerciais voltados a este 

mercado mais exigente não se situam em qualquer local. Os pontos-de-venda de bens 

luxuosos são estabelecidos em locais estrategicamente planejados, escolhidos entre os 

melhores pontos comerciais, nos bairros nobres ou mesmo em locais fechados como 

shoppings. 

Ao discorrer sobre a indústria do luxo, Passareli (2010, p. 31) acredita que: 

 

as operações de produção, distribuição e comercialização de bens e serviços de luxo 

são muito mais complexas que as do segmento de bens populares ou intermediários. 

Alguns autores afirmam e qualificam o luxo como algo de elevada sensibilidade, 

requinte e apego aos detalhes. Em uma operação envolvendo bens intermediários , 

são admitidos pequenos deslizes pontuais, facilmente superados. Em uma operação 

de luxo , a busca pela perfeição deve ser obsessiva. Todos os agentes envolvidos 

devem estar intensamente comprometidos com o resultado final. Nada deve escapar; 

detalhismo cuidadoso deve dirigir a escolha das pessoas que irão envolver-se com o 

trabalho, o compartilhamento da história da marca, o conhecimento da estrutura e do 

funcionamento dos principais concorrentes, o endereço (no luxo, as empresas 

referem-se a endereços e não a pontos comerciais), o visual da loja (normalmente 

assinado por designer de interiores com projeto autoral), a comunicação sutil e 

segmentada, os eventos, merchandising impecável. Alem disso, é evidente que o 

produto deve ser superlativo e demonstrar ao consumidor, de forma inequívoca, a 

sua excelência.  
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O segmento de luxo diferencia-se do mercado em geral, pela sua capacidade de 

produções perfeitamente planejadas e por ser composto de produtos que possuem altos 

valores agregados, diferenciais de qualidade e marca.  

De acordo com Jean Castarède (2005), o mercado do luxo pode ser classificado em 

três níveis. Os produtos que são acessíveis a poucos estão no primeiro nível; os produtos mais 

acessíveis, onde se encontram isqueiros e bolsas, por exemplo, em um nível intermediário; e, 

no terceiro nível, estão os produtos mais acessíveis ainda, mas que ainda se apresentam de 

forma um pouco diferenciada dos produtos encontrados nos mercados de consumo comum. 

 

O primeiro círculo é o superluxo, aquele da alta costura, da alta joalheria de luxo, 

das obras de arte, da prataria e da louça raras, dos palácios, dos automóveis, dos 

iates. O segundo é o luxo de determinada forma de valorização social ou econômica, 

aquele dos lenços, do prêt-à Porter, dos acessórios, das malas, dos relógios de pulso, 

e das canetas (CASTARÈDE, 2005, p. 84). 

 

2.2 O CONSUMIDOR DE LUXO 

 

As pessoas que consomem o luxo chegaram através de caminhos diferentes na 

sociedade de alto-padrão, ou seja, cada uma tem uma cultura, uma rotina, uma história 

diferente e enfim, cada uma se torna dona de seu próprio gosto. Na hora de comprar, pode vir 

a escolher e priorizar objetos e serviços de luxo diferentes dos escolhidos pelo consumidor 

que está ao seu lado. Cada escolha é única, assim como a história e o passado da pessoa que 

virá adquirir o produto de alto padrão. 

 

Entender o que é luxo, creio eu, passa também por entender as relações sociais que 

atravessam as nossas relações com os objetos e com como significamos essas 

relações em que, muitas vezes, o valor dado ao objeto ultrapassa o valor dado a uma 

vida humana (CASTARÈDE, 2005, p. 13). 

 

 Por isso é complicado levantar características de um consumidor de luxo, pois, 

quando se trata de pessoas , não importa o que se esteja analisando, uma sempre será diferente 

da outra, com uma história, gostos, atitudes, lugares que gosta de freqüentar próprios e 

habituados a cada ser.  

 

O consumidor, além dos recursos financeiros para adquiri-los, precisa de uma 

justificativa mental para sancionar a compra. Uma espécie de explicação que faz as 

coisas voltarem a se encaixar.  As justificativas mais freqüentes são: qualidade, 

durabilidade, desempenho, design e exclusividade (PASSARELLI, 2010, p. 39).  
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São vários os fatores que fazem com que o indivíduo escolha o produto selecionado e 

estes fatores estão muitas vezes explícitos na história da marca, nas cores, no material. Apesar 

de cada pessoa ser diferente da outra, elas ligam-se por consumirem produtos diferenciados e 

de alto preço que, de uma forma ou de outra, possuem características tangíveis que atrairão os 

consumidores mais diversos ao mesmo objeto de luxo, visto que gozam de “estilos de vida” 
 

familiares.  

É importante destacar que o termo “estilo de vida” é uma expressão moderna que se 

refere à estratificação da sociedade por meio de aspectos comportamentais, expressos 

geralmente sob a forma de padrões de consumo, rotinas, hábitos ou uma forma de vida 

adaptada ao dia-a-dia.   

O consumo de luxo deve fazer parte natural daquilo que se chama estilo de vida. O 

estilo de vida do consumidor de luxo faz com que ele priorize adquirir algum bem ou algum 

serviço. Eles não desejam apenas o objeto que tem o valor mais elevado, mas procuram 

consumir o bem que esteja dentre os melhores, referente aos valores e adjetivos que compõem 

o objeto selecionado. 

 

Esse consumidor deseja o melhor que os recursos financeiros podem comprar. Não 

se trata, exclusivamente, de uma questão de preço. Os produtos e serviços de luxo 

são caros, como conseqüência de um conjunto de atributos já indicados nos 

capítulos anteriores. Somente uma parte dos consumidores toma a decisão de 

adquirir os bens motivados pelo valor elevado. Compram as opções mais caras, 

imaginando, com isso, estarem obtendo o melhor (PASSARELLI, 2010, p. 40). 

 

Por mais segmentado que seja o mercado do luxo, as pessoas possuem características 

próprias que se encontram na essência de cada ser humano. O consumidor de luxo pode ser 

uma pessoa que se fez membro desta classe de uma hora para outra. Há também aquele 

consumidor que consome e está acostumado a viver no luxo desde que nasceu, pois foi 

inserido na classe social mis elevada da pirâmide social pela família de grande poder 

aquisitivo, não conhecendo outro estilo de vida senão o luxuoso. 

Quando se estuda o consumo e o consumidor dos mercados de luxo, precisa-se levar 

em conta a história, a renda, o conhecimento, o grupo que estes consumidores, os quais 

abastecem este mercado, costumam freqüentar, criando-se uma espécie de escala de 

preferências.  

Conforme entendimento de Passarelli (2010), tal escala se move através dos 

principais setores da economia de bens ou serviços de luxo. Existem consumidores típicos de 

alimento e bebida de luxo, os quais se dispõem a desembolsar elevadas quantias para 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito
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aquisição de uma garrafa de vinho especial, por exemplo, mas que não se disponibilizariam a 

desembolsar quantia semelhante para adquirir um produto de outra linha, como vestuário. 

Desta forma, resta evidenciado que não existe apenas um mercado de luxo, mas vários 

segmentos distintos. 

 

a existência dessa escala de preferência, com diferentes propensões marginais a 

consumir, leva, na verdade, à constatação de que não existe um único mercado de 

luxo com o mesmo comportamento em todos os segmentos, mas, sim segmentos de 

luxo com elasticidade de demanda e potencial de mercado diferentes; em função das 

diversas freqüências de substituição para cada categoria de produtos e serviços, não 

se pode padronizar a freqüência do consumidor no mercado. Uma das grandes 

discussões estabelece-se entre os que acham que a demanda é uma função do 

conhecimento - como conseqüência, os consumidores, baseados em suas escalas de 

preferência, possuem níveis de freqüência diferentes no mercado - e os que 

acreditam que a demanda por bens e serviço de luxo é uma função quase 

exclusivamente da renda - como conseqüência, pessoas de renda elevada, 

participam, quase diariamente, desse mercado. Trata-se do chamado mito da riqueza, 

acreditando-se que as pessoas muito ricas são diferentes em todos os aspectos do 

consumo. As evidências mais recentes demonstram que a primeira abordagem 

enfoca melhor a questão: o mercado de produtos de luxo é um imenso mosaico de 

motivações de demanda, freqüência e potencial (PASSARELLI, 2010, p. 42).  

 

Aquele consumidor do mercado de luxo que não nasceu nem cresceu inserido na 

classe econômica estabelecida no topo da pirâmide social, pode não conhecer e não gostar das 

mesmas coisas as quais aquele consumidor que cresceu neste meio admira e está acostumado 

a consumir no seu requintado estilo de vida.  

Em geral, os novos afortunados são excêntricos e muitas vezes consomem os bens de 

luxo não por bom gosto ou por apreciá-los, mas por querer possuir tudo aquilo que antes não 

tinham acesso. Um exemplo típico destes consumidores no nosso país são os jogadores de 

futebol que geralmente partem de uma classe social baixa e de repente tornam-se 

endinheirados, porém seus desejos continuam idênticos aos que tinham durante a infância e a 

adolescência humilde. Atraídos e deslumbrados pelo luxo, compram casas, automóveis e 

outros utensílios que antes não lhes eram do alcance, porém não dispensam o típico feijão 

com arroz brasileiro. Em geral não se esquecem do meio de onde saíram, retrocedendo ao seu 

lugar de origem para ir ao encontro de amigos nos bairros dos quais vieram. Estes novos ricos 

freqüentam lugares luxuosos ao mesmo tempo em que freqüentam seus lugares de origem, 

relacionando suas vontades aos costumes, as situações e as vontades desenvolvidas 

anteriormente. Este é o tipo de milionário que prioriza qualidade de vida e a satisfação 

pessoal, o prazer. 

Há outros consumidores de luxo que preferem a discrição. Esta é a parcela dos 

milionários que, devido à falta de segurança e à violência das grandes cidades, focam usufruir 
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do luxo que lhes proporcione, entre outros benefícios, também segurança. São pessoas 

discretas, que possuem alto padrão de vida, mas remediando que algum ataque violento 

aconteça, camuflam-se, não ostentando riqueza, priorizando harmonizar segurança e bem-

estar. 

O indivíduo que nasce em “berço de ouro” não consegue viver sem os prazeres que o 

mundo majestoso do luxo lhe proporciona. Necessita da culinária suntuosa, dos automóveis, 

dos imóveis, das festas, viagens e de todos os encantos autênticos, excêntricos, refinados e 

com preços elevados, oferecidos somente pelos mercados de alto-padrão. 

Com tudo isso, foi possível vislumbrar que existem vários tipos de consumidores de 

luxo, cada um com suas próprias características e prioridades, mas que todos estes possuem 

em comum um estilo de vida de alto padrão, cercado por produtos e serviços de luxo. 

 

2.3 MARKETING, MERCHANDISING E PONTO DE VENDA 

 

O consumidor de luxo, mesmo que atraído por motivações diferentes, consome os 

bens considerados produtos de alto padrão. A sintonia que circunda consumidores do ponto 

em que estes produtos são encontrados pode ser firmada em um trabalho de ações de 

marketing. Espera-se destas ações um local que contemple a existência de uma loja que 

interaja adequadamente com o consumidor de luxo.  

Nos pontos-de-venda executa-se o marketing de varejo, o qual se refere às ações para 

manter uma boa sintonia entre consumidores, a marca e também os fornecedores. Em uma 

primeira análise, considera-se marketing de varejo da seguinte forma: 

 

[...] tem como prioridade o relacionamento estratégico entre o fornecedor e os 

pontos-de-venda, criando ainda uma ligação entre as áreas de marketing e vendas – 

dentro da própria empresa. É uma atividade integrada que tem como objetivo 

planejar os canais de venda e os clientes-chave (key accounts), melhorando o 

posicionamento no varejo e garantindo a atuação da marca junto aos consumidores 

(BLESSA, 2010, p. 01). 

 

As atividades executadas com ações do marketing de varejo contribuem, junto com o 

merchandising, para a empresa destacar-se entre as marcas concorrentes no mercado. Unido 

ao marketing, ao observar o que pode ser feito em um ponto-de-venda para atrair os clientes 

do mercado de luxo, deve-se levantar a importância do merchandising. A ambientação da loja 

está diretamente relacionada ao merchandising que Blessa (2010), explica ser uma técnica 

usada para motivar na hora da decisão da compra dos consumidores.  
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Reforçando ainda este argumento, conceitua-se merchandising da seguinte forma: 

 

[...] conjunto de esforços de comunicação realizados no ponto de venda de produtos 

ou em locais de uso de serviços, diretamente sobre os consumidores, incluem-se nas 

ações de merchandising, que podem acontecer ou em conjunto com campanhas de 

promoção, promoção de vendas ou propaganda. (SAMPAIO, 2003, p.231) 

 

A atmosfera de compra é o conjunto da parte interna e externa da loja e serve para 

apresentar aos indivíduos o local de vendas. É através desta atmosfera de compras que as 

pessoas vão criar ou não interesse para visitar a loja e talvez, comprar nela. 

 

Expor e apresentar as mercadorias; decoração do ponto de vendas, sua arquitetura, a 

iluminação, as cores, o fundo musical, os aromas; a equipe de venda, seu aspecto 

exterior, seu comportamento; a concretização da venda – cada momento de mudança 

de forma de mercadoria e as circunstâncias nas quais ocorre o que o influenciam são 

abrangidos pelo cálculo fundamental da valorização e configurados funcionalmente. 

(HAUG, 1997, p.100) 
 

Dependendo do material que está à venda e do poder aquisitivo dos clientes, mesmo 

sem planejar a compra, o indivíduo pode sir a efetuar esta, e uma das explicações para que ele 

venha a comprar é por estar instigado pelos elementos da atmosfera do ponto de venda que 

aguçam a vontade de conhecer o interior da loja e suas mercadorias, cuja expectativa é criada 

através da vitrine, do layout, da localidade e do design.  

No caso de lojas de roupa de luxo, menciona-se que: 

 

As lojas com decoração clean (limpas e despojadas de objetos decorativos) são as 

mais recomendadas para roupas de grife. Neste tipo de ambiente, a mercadoria deve 

ser exposta como complemento à decoração da loja. Para isto, é interessante 

combinar o arranjo de estantes, araras, prateleiras e vitrinas. Tudo com muito bom 

gosto para dar destaque ao produto. (COBRA, 2007, p. 151)  

  

O local e a ambientação da loja podem ser elementos que destaquem a marca da 

concorrência. O lugar e o acesso facilitado por meio de estacionamentos privativos 

específicos para os clientes são fatores muito importantes e decisivos na conquista pelos 

consumidores de luxo. 

 

Hoje, o local para estacionar o carro é de extrema importância. Se sua loja não for 

localizada em um shopping, que conta com estacionamento próprio, procure um 

ligar onde seja fácil encontrar vagas, tente uma parceria com os “flanelinhas”, 

alugue um terreno vazio em parceria com lojas [...]. (SAIANI, 2006, p. 112) 
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O tamanho da loja também deve ser cuidadosamente pensado. É essencial que não 

haja espaço sobrando nem que o espaço esteja apertado para o tipo de mercadoria.  

 

O tamanho de uma loja de varejo (exceto mega lojas) deve ser adequado: nem muito 

grande a ponto de ficar com espaço sobrando e passar a impressão de falta de 

mercadoria, nem pequena demais a ponto de provocar a sensação de claustrofobia 

desconforto causado pelo espaço reduzido. (COBRA, 2007, p. 151) 

 

Blessa (2010) cita que o ponto-de-venda em si tornou-se uma probabilidade para 

possuir uma diferenciação mercadológica. Portanto, ela cita que se precisa criar um design 

diferenciado e agradável de loja para promover visitas e muitas vendas.  

Segundo Cobra (2007), o layout da loja é como serão colocadas as prateleiras de 

modo que as mercadorias fiquem em um lugar acessível. Também é importante que não tenha 

exageiros, causando uma sensação de conforto e sensualidade adequada ao tipo de produto. 

Devem conter um toque de classe sem exageiros. 

A escolha das cores também pode fazer toda a diferença na harmonia visual dos 

pontos-de-venda de bens de luxo, pois as cores não podem entrar em conflito com as 

mercadorias dispostas. Por isso, tomar cuidado na escolha das cores de fundo é essencial, 

assim como nas cores que revestem de todo o interior da loja, dos móveis e das vitrines. Além 

do design do layout, suas cores também são bastante importantes, ajudando a atrair o maior 

número possível de consumidores de bens de luxo. 

 

El uso Del color proporciona un efecto dramático y econômico que puede alterarse 

fácilmente para adaptarlo a cualquier tema. No hay lugar para La sutileza cuando se 

trata de escoger el color de um escaparate. Los colores fuertes y atrevidos marcan La 

diferencia, mientras que La elección de um Blanco crema em vez de um Blanco puro 

puede no ser apreciado desde La calle (MORGAN, 2008, p. 58). 

 

Sobre as cores do ambiente vale ressaltar ainda que, de acordo  GIMBEL (1987), a 

cor pode mudar o humor das pessoas afetando o bem estar ou mal estar destas. Já FRANÇA 

(1994)  acredita que as cores, são componentes, que agregadas a outros elementos (como 

disposição de móveis e objetos, escolha de um “ estilo”, textura ), possibilitarão a instauração 

do chamado “ conforto ambiental”. Ainda,  “a cor tem o poder de nos afetar física, mental, 

emocional e espiritualmente”. (WILLS, 2000, p. 36). 
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[...] o vermelho é uma cor quente, é provocativo e chama a atenção, esta cor é 

associada ao amor, a luxuria e a raiva, O laranja representa a energia criativa, é 

alegre e tem o poder de dar liberdade a pensamentos e sentimento. O marrom é uma 

cor muito natual, por envolver a terra e a madeira. O amarelo irradia calor, é uma cor 

muito viva e cercar-se dela por longo período pode resultar em um desligamento 

mental e emocional. O dourado traz vitalidade e energia para o sistema nervoso. O 

verde é a cor do equilíbrio capaz de estabilizar tanto a mente quanto as emoções, é 

também considerada uma cor muito repousante para os olhos. O turqueza é 

considerado uma cor suave e tranquilizante. O azul é a cor da paz, da inspiração e da 

tranquilidade. O branco significa pureza, inocencia e paz. A negatividade é pouco 

associada com o branco. O violeta é mistíco e combina energias masculinas e 

femininas. A cor prata é a mistura do branco e do preto, sendo considerada um raio 

que queima e purifica. A pérola é uma cor que combate a ansiedade. (WILLS, 2000 

37) 

 

A vitrine é um elemento importante do ponto-de-venda. Destaca-se na atmosfera 

exterior e é o chamariz da loja. A vitrine é uma das maneiras pela qual os indivíduos 

conhecem o produto que está a venda e/ou que simpatizam/criam interesse para comprar os 

materiais oferecidos na loja. Segundo Maier e Demetresco (2004, p. 23) 

 

A construir tanto a imagem da loja como do próprio espaço urbano que as 

circunscreve. as vitrinas qualificam o lugar em que se encontram. No caso de 

vitrinas de ruas, por exemplo, ajudam. Além de suas encenações, as vitrinas são uma 

forma de manifestar o imaginário social, representando, dessa maneira, um modo 

possível de apreender as relações sociais de uma época, da perspectiva de um 

contexto histórico. 

 

A iluminação dos estabelecimentos comerciais de luxo também pode ser bastante 

influente, uma vez que a má iluminação pode condenar a aparência de um produto. Conforme 

Morgan (2008, p. 39) “La iluminación es uno de los aspectos más importantes del proyecto. 

Una mala iluminación puede cambiar La apariencia de um producto” .Ela é usada tanto na 

vitrine quanto no interior da loja e pode salientar um produto na decoração ou causar o efeito 

inverso. A luz produz sombra e com isso pode deixar o ambiente mais aconchegante. 

 

Lojas que pretendem mostrar uma imagem diferenciada, de exclusividade para 

atingir um público de maior poder aquisitivo, investem num projeto personalizado, 

digamos que proporcional ao valor das mercadorias à venda. A Atração começa pela 

vitrine, em lojas pertencentes a complexos comerciais e pela fachada, em lojas 

localizadas diretamente nas vias de acesso externas. Em ambos os casos, elas devem 

retratar tanto o interior da loja quanto o perfil do produto á venda. É extremamente 

necessária essa correlação para que uma leitura visual informe a quem se destina o 

produto.  (GURGEl, 2009, p. 177) 

 

De acordo com Gurgel (2009) é importante prestar atenção e escolher bem o material 

do piso dos provadores (carpete ou madeira é mais agradável para pisar descalço que 

cerâmica), assim como também a circulação de ar adequada e a iluminação. 



 

 

19 

 

 

 

 

Há pesquisas que evidenciam os cinco sentidos como ferramentas que deverão ser 

utilizadas para ornamentar um ponto de venda. Os sentidos são capazes de atrair o 

consumidor que observa, toca, sente aromas, enfim, que analisa o ambiente e busca 

identificar-se com ele. O estudo dos sentidos como elementos do marketing é denominado 

marketing sensorial e tem como objetivo atrair e seduzir os clientes por meio dos sentidos. 

 

Fazer com que os consumidores permaneçam à vontade no ponto de venda e um 

tempo na loja, o que gera uma possibilidade maior de compra. Para isso entram em 

cena os especialistas em aromatização que trabalham para que um ambiente familiar 

com aromas como bolo, pão, chocolate, café, canela, sabonetes e perfumes, lembrem 

coisas boas. (CAMARGO, 2009, p. 79) 
 

Pratarias, móveis, arquitetura, hotéis, quadros, trajes e jóias são exemplos de bens de 

luxo que se evidenciam no olhar humano. A beleza e a perfeição encontradas em um objeto de 

luxo são captadas imediatamente pela visão do observante exigente.   

Quanto à audição, músicas que ambientam os locais de compra são de grande 

importância no quesito sedução. Esta ambientação com sons deve ser escolhida, 

especificamente, para atrair o público alvo, o qual deverá sentir-se confortável ouvindo sons 

que o agradem, selecionados de acordo com o estilo de vida dos clientes e não aleatoriamente. 

 O contato do paladar e do tato também é referencia para os consumidores de alto 

padrão. A entonação da voz dos atendentes, a desenvoltura e a maneira como se comunicam 

também deve influenciar o cliente e podem ser determinantes para a ocorrência do ato da 

compra. Os odores também podem ser bastante influentes. Um perfume ou cheiro dá 

personalidade ao ambiente, podendo provocar lembranças, desejos e sentimentos como fome, 

saudade, desagrado e até felicidade. Os sentidos criam um ambiente prazeroso e o tornam 

mais interessante. Assim, os consumidores além de apreciar a loja e os produtos, usufruem do 

entretenimento fornecido na loja, planejada estrategicamente para que os consumidores 

permaneçam na loja por um tempo longo. Quanto a ambientação sonora no ponto-de-venda, 

devem ser selecionadas músicas que atraiam o publico alvo específico a que deseja atingir, 

optando por trilhas que atraiam clientes jovens, mulheres, homens, de acordo com o produto 

que oferece.  Segundo Blessa (2010, p. 34), “a música cria um envolvimento indispensável no 

ambiente da loja” 

atualmente, os atendentes das lojas precisam cada vez mais encantar os clientes, 

convencê-los a entrar, a olhar, a se identificar com o ambiente e a consumir, 

apresentar outros usos ou benefícios do produto, estimular a prova, destacar algum 

item específico da sua linha de produtos, expor o produto buscando maior 

visibilidade em lugares de destaque na vitrine ou dentro da loja, promover 

degustação, distribuir amostras (BISPO, 2008, p.  84). 
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Há muitas lojas que optam por um serviço especial (cafezinho, chá, lanches). De 

acordo com Gurgel (2005, p. 179) “alguns estabelecimentos oferecem uma área com café ou 

água operada no sistema self-service ou com a utilização de copeiros. Uma área de espera 

também pode ser oferecida para acompanhantes e pessoas idosas”. 

Enfim, o ponto-de-venda é um local que pode influenciar nos argumentos de escolha 

dos consumidores, para que estes efetuem a compra. É mais um aliado aos produtos.  

O ponto-de-venda pode transmitir confiança, segurança, além de todas as 

características já vistas que nele podem encontrar-se. A identificação do público com o 

ambiente é um fator relevante no momento da escolha do produto a ser consumido, pois na é 

loja (ponto-de-venda) que se encontram o produto, o consumidor e o dinheiro.  

Conforme já referido, todos os fatores já descritos formam o preço elevado e 

desencadeiam na venda dos bens oferecidos. Assim, o ato da compra é resultado desta 

combinação de fatores, tal seja, da oferta de produtos exclusivos e de alta qualidade, somados 

a organização adequada do ponto-de-venda que deve contemplar as exigências dos 

consumidores mais exigentes, agradando também o olfato, a visão, o tato e a audição, sendo 

imprescindível um atendimento diferenciado, que privilegie o psicológico de qualquer 

indivíduo da classe mais elevada da pirâmide social.  
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3 METODOLOGIA 

 

A natureza desta pesquisa é predominantemente qualitativa, pelo fato de estabelecer 

que, como cita Godoy (1995), o ambiente é tratado como fonte direta de dados e o 

pesquisador é instrumento fundamental na análise. Van Maanen (1979) acrescenta que na 

pesquisa qualitativa o objetivo é aproximar teoria e dados.  

A presente análise realizou-se, primeiramente, com pesquisa bibliográfica e a partir 

de embasamento teórico foi documentada a análise fotográfica dos pontos-de-venda de luxo 

em estudo e de seus aspectos incapazes de aparecerem nas imagens fotográficas.  

No caso da análise das lojas Richards e H. Stern, a pesquisadora foi instrumento 

essencial, analisando pessoalmente os pontos-de-venda, fonte de dados. 

Esta pesquisa é exploratória. Segundo Gil (1991) na pesquisa exploratória há a 

familiarização com a realidade investigada e o pesquisador aumenta a experiência em torno 

do problema. A pesquisa também tem caráter descritivo e conforme referem Lakatos (1991, p. 

69) “tem por objetivo descrever completamente determinado fenômeno, como, por exemplo, 

o estudo de um caso para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas”. 

Foi integrada à pesquisa uma documentação fotográfica que de acordo com 

Rampazzo (2002, p. 52) são fontes não-escritas consideradas importantes repositórios de 

conhecimentos. "Existem também as fontes não escritas, utilizadas na etnologia e na 

arqueologia, consideradas importantes respositorios de conhecimentos. Entre elas se 

encontram: fotografias, gravações, filmes, videocassete, disquetes, imprensa falada (televisão 

e rádio), desenhos, pinturas, esculturas, canções, indumentárias, objetos de arte, folclore e 

outros testemunhos gráficos."  

Um check-list foi utilizado contendo os aspectos ambientais analisados nos pontos-

de-venda.  
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS DOS PONTOS DE VENDA DE 

LUXO 

 

4.1 PORTO ALEGRE: DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS PONTOS DE VENDA DAS LOJAS  

H. STERN E DA RICHARDS 

 

4.1.1 Lojas Richards 

 

De acordo com o site oficial da Richards o sucesso da Empresa aconteceu graças a 

um jovem que, aos 16 anos, queria aumentar sua mesada e resolveu vender cintos artesanais 

em lojas autênticas do Leblon. Seu empreendimento deu certo (RICHARDS, 2010) 

Em 1970, em uma viagem para Londres, o rapaz encontrou uma loja que trabalhava 

com o tipo de roupas que gostava (eram roupas americanas usadas que faziam um estilo que o 

futuro empresário sempre sonhou vestir). No Brasil, a primeira Richards foi inaugurada no 

Leblon em 1974: com estilo revolucionário, desestruturado e jeans desbotado. O jovem 

chama-se Ricardo e nunca usou terno, preferindo uma roupa mais livre, casual, fácil de usar e 

elegante. Fez do seu estilo de vida, o estilo da sua marca (RICHARDS, 2010). 

O atual empreendedor Ricardo Dias da Cruz Ferreira conta atualmente com lojas nos 

melhores locais do Brasil com peças exclusivas, que estão à disposição das clientes de forma 

que, tenham poucas peças semelhantes e por isso elas logo findam nos cabides. A coleção 

feminina possui a linha pic nic, a linha alfaiataria, camisas, malhas, tricot, blazers, saias, 

vestidos, calças, bermudas, shorts, acessórios, calçados, íntimo e balneário. A coleção 

masculina possui linho, jeans, chino, camisas sociais, casuais, malhas, pólos, tricot, jaquetas, 

calças, bermudas, shorts, sungas, calçados, acessórios e íntimo. 

A loja Richards analisada encontra-se no shopping Moinhos de Vento, em Porto 

Alegre, na Rua Olavo Barreto Viana nº. 36 (Figura 1). O endereço é diferenciado, pois 

localiza-se em um dos bairros mais nobres da capital, local este também conhecido pelos 

bares, pubs, restaurantes e cafés elegantes que, oferecem serviço de qualidade com preços 

superiores a outros estabelecimentos de outros bairros da cidade. Conforme já referido 

anteriormente, a localização e o acesso facilitado ao ponto-de-venda de bens de luxo é uns dos 

fatores cruciais para determinarem o ato da compra. 

Inicialmente percebe-se que a loja Richards, além de estar localizada em um bairro 

nobre da cidade de Porto Alegre, observa vigorosamente aos fatores de acesso privilegiado e 

segurança, imprescindíveis em um ponto-de-venda de bens de luxo, pois o Shopping Moinhos 
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de Vento no qual está inserida, dispõe inclusive de estacionamento privado, facilitando a vida 

e o acesso de seus clientes.  

 

 

 
                                 Fonte: Foto da autora (22/10/2010). 

    Figura 1- Fachada do Shopping Moinhos de Vento. 

 

Em um local estrategicamente planejado, a Richards possui fachada externa e interna, 

atraindo não só as pessoas que estão dentro do Shopping, como também os transeuntes, que 

passam pela rua. A sua vitrine (Figura 2) faz jus ao fluxo de pessoas que circulam os 

arredores do Bairro.  

 

 

                               Fonte: Foto da autora (22/10/2010). 

                   Figura 2 - Vitrine externa 
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Na vitrine percebe-se claramente a presença de elementos encontrados na filosofia do 

estilo da Richards. Haug (1997, p.101) cita que o “ponto-de-venda, enquanto palco, assume a 

função de proporcionar ao público vivencias que estimulam e acentuam a pré-disposição para 

a compra. Nesse palco inicia-se a venda.”. 

A ornamentação está relacionada à postura do empresário Ricardo, com roupas fáceis 

de usar e elegantes, envolvidas por acessórios e elementos que contemplam paisagens de 

praias cariocas. As peças de roupas são coloridas e salientam-se sobre a madeira dos móveis 

expostos na vitrine. Há palha solta no chão, e os tons marrons e pasteis dos acessórios que 

compõem a vitrine (Figura 3), juntamente com as cores das peças das roupas, resultam em um 

ambiente de harmonia, produzindo uma vitrine atrativa para o público-alvo: discreto, 

elegante, que busca conforto e autenticidade.  

Conforme entendimento de Saiani (2006, p. 114) “Se forem clientes de maior poder 

aquisitivo a vitrine deve ter poucos objetos, no sentido de valorizar o produto, com 

iluminação adequada (foco de luz), acessórios sóbrios e discretos”. No caso da Richards 

percebe-se a ocorrência de jogo de luzes na vitrine (Figura 4), salientando, inclusive, algumas 

peças que estão em lançamento. Vale à pena destacar que as vitrines da loja Richards são 

decoradas da mesma forma, tanto na parte interna do shopping, quanto na parte externa, 

voltada ao público que passa pela rua. 

 

o ponto-de-venda, qualquer um sabe, é a vitrine, o lugar onde o produto está exposto 

de forma a ser apreciado, tocado e comprado. Contudo, não é de mais lembrar, 

porque o ponto-de-venda, em toda história, nunca foi tão levado a sério quanto agora 

(NEWTON, 2009, p. 71). 

 

 

 

                 Fonte: Foto da autora (22/10/2010). 

                                 Figura 3 - Palha solta no chão da vitrine 
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                                     Fonte: Foto da autora (22/10/2010). 

                                     Figura 4 - Vitrine no interior do shopping (feminina)  

 

Na vitrine feminina está exposta a Coleção de Verão 2011, apresentada em um cenário 

com a presença de caixas (onde estão as peças de roupas da Nova Coleção) de madeira que 

flutuam penduradas em guarda- chuvas. O tom azul dos guardas- chuvas, juntamente com o 

colorido das peças de roupas, fazem do conjunto de elementos, uma decoração única, o que é 

mais um diferencial da Richards. Como cita Bispo (2008), há necessidade de as lojas 

encantarem os clientes, convencendo-os a entrar no ambiente e com o uso de elementos que 

compõem o ambiente tornar o lugar aconchegante para o público. 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto da autora (22/10/2010). 

   Figura 5 - Vitrine no interior do shopping (masculina). 
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Na entrada há uma porta de vidro. A fachada interna (dentro do shopping) é composta 

por uma vitrine feminina (a da esquerda) e outra masculina (à direita) (Figura 5).  

Ao entrar na loja observa-se um espaço amplo. O gerente da loja Gabriel Teixeira 

explicou que o ponto-de-venda é dividido em feminino social e casual e masculino social e 

casual, formando assim quatro salas. Há muitos elementos que enriquecem a arquitetura do 

ambiente interno. São objetos decorativos que tornam o lugar especialmente diferenciado e 

estes, identificam o que o público-alvo espera do produto: tudo está dentro do padrão da 

Richards, que segue o conceito de casual, elegante e aconchegante.  

Como cita Gurgel (2005), lojas que pretendem atingir um público com maior poder 

aquisitivo devem investir em um projeto personalizado retratando o interior da loja e o perfil 

do produto que está à venda.  

 Há um jogo de cores que torna o ambiente simétrico ( Figura 6). Não há um lugar 

mais colorido que o outro, as cores estão espalhadas igualmente pela ambientação da loja. As 

cores da madeira, dos utensílios de decoração, as cores das peças de roupas e dos acessórios. 

 

 

                                   Fonte: Foto da autora (22/10/2010). 

                     Figura 6- Ambiente da sala feminina social 
 

Quase todos os objetos que compõem o ambiente remetem a lugares como praias. Há 

um sofá com estampa com cores vivas e quando visto de perto enxerga os desenhos do mar, 

de barco velejando e de flores coloridas (Figura 7). 
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                                      Fonte: Foto da autora (22/10/2010). 

          Figura 7- Sofá de estampa com cores vivas 

 

 

 

                                       Fonte: Foto da autora (22/10/2010). 

                                       Figura 8 - Sofá estampado. 

 

Há na decoração garrafas de vidro, pratos de parede, cestas de palha, sofás, chapéus, 

baús, cabides de ferro, quadros e até um barco em tamanho natural dependurado no teto. Há 

também materiais de madeira e móveis brancos (Figura 9 a 13).  
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              Fonte: Fotos da autora (22/10/2010).                 Figura 10 - Pratos de parede e chapéus de palha 

              Figura 9 - Garrafas de vidro 

 

 

 

Fonte: Fotos da autora (22/10/2010).                     Figura 12 - Malas (ao fundo) e sofá 

Figura 11 - Cestas de palha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            Fonte: Foto da autora (22/10/2010).                  

       Figura 13 - Barco em tamanho natural pendurado no teto 
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                   Fonte: Foto da autora (22/10/2010).                  

     Figura 14 - Porta de vidro aberta (à esquerda) e espelho (centro da foto). 

 

Em duas paredes, há espelhos grandes (2,5 metros por 1,5 metros). Conforme 

informações do gerente, os espelhos dão a impressão de aumento do espaço (Figura 14). De 

acordo com Vecchi (2004) os espelhos corrigem vários problemas, intensificando a luz, e 

trazendo paisagens para dentro dos ambientes. Ela também cita que eles fazem circular a 

“energia” existente no ambiente.  

Há uma porta de vidro e ela se mantém aberta (Figura 14). Como Saiani (2006) 

comenta, as lojas que possuem vitrine sem fundo e portas abertas convidam os clientes que 

você escolheu para ser público-alvo, a entrarem no estabelecimento. Na Richards, percebe-se 

não só a porta aberta, mas também as vitrines sem fundo. 

Segundo Gabriel Teixeira, o público-alvo é discreto e recebe um tratamento de 

excelência. O Gerente ainda citou a característica de ou os clientes serem moradores dos 

arredores do Shopping ou alguns, estarem em passeio na cidade e hospedados em hotéis da 

cidade, alguns estando no Hotel Sheraton, costumam fazer visitas na loja. De acordo com 

Gabriel a classe social do público é A/B e possuem a faixa etária entre 30 e 35 anos. Gabriel 

citou que muitos clientes citam que já tiveram experiências em outras Richards, o que 

demonstra que parte do público se caracteriza por estar envolvidos em viagens. Conforme 

entendimento de Castarède (2005), já referido anteriormente, o público que consome bens de 

luxo, aceita pagar preços altos para diferenciarem-se na sociedade.  
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Passarelli (2010) faz a análise de que, este consumidor, além de ter recursos 

financeiros elevados, tem uma justificativa para vir comprar o produto. O autor cita que 

normalmente as justificativas são qualidade, design, exclusividade e durabilidade. Nos 

produtos oferecidos pela Richards estão presentes todos estes fatores, tais como a qualidade 

do produto, o design diferente e a exclusividade. 

A pintura da maioria das paredes é branca, porém salienta-se uma parede verde 

(Figura 15), usada especificamente para evidenciar o material disposto nela (há dois modelos 

de bolsas penduradas nesta parede e um conjunto de roupas da Coleção Nova De Verão). A 

respeito do uso das cores, Morgan (2008) priorizou a importância das cores fortes e atrevidas 

como sendo cores que fazem a diferença no ambiente. É o caso da parede verde da Richards, 

um diferencial da loja que chama atenção, por ser única, entre o tom branco da maioria nas 

paredes.  O verde, de acordo com a especialista Lasy (1996, p. 77), “é a cor do equilíbrio e da 

harmonia; quando olhamos através de um prisma, o verde está no centro do espectro. Nem 

quente nem frio, ele combina com todas as outras cores e ajuda a reduzir a tensão e o stress.” 

De acordo com Gurgel (2009) o esquema usado na decoração pode ser harmônico ou 

contrastante. Na Richards há o esquema harmônico onde, de acordo com GURGEL (2009, p. 

134) “as cores do ambiente não competem entre si. Quando entramos no ambiente, ele é visto 

e sentido como um todo, ou seja, cada detalhe da composição é parte harmônica do conjunto”. 

 

 

 

Fonte: Foto da autora (22/10/2010).                  

Figura 15 - Luz focada na parede pintada de verde. 
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 O gerente Gabriel também informou que eles usam muito jogo de luzes para tornar as 

composições de peças mais visíveis. No caso do dia da análise, uma manequim se distinguia 

das demais, estando próxima a entrada da loja com uma luz focada na manequim (Figura 16). 

Morgan (2008) entende que a luz é um dos aspectos mais importantes do projeto. 

 

 

 

 

 

        Fonte: Foto da autora (22/10/2010).                  

         Figura 16 - Manequim com roupa da coleção Richards  

         Verão 2011 (focou-se uma luz apenas nele). 

 

Há móveis de madeira com luz embutida no interior (Figura 17) para salientar peças 

de roupa que estão dobradas no móvel (uma espécie de armário sem portas). 

 

                                                                                

Fonte: Foto da autora (22/10/2010).                  

Figura 17 - Armário com luzes embutidas (Na esquerda, armário visto com mais zoom). 

 

Gurgel (2009) citou a importância de usar no provador do ponto-de-venda, um chão ou 

cobertura que tenha uma temperatura adequada para as pessoas ficarem de pés descalços. Na 
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Richards, o chão é todo de sisal, tanto da loja quanto do provador, detalhe este, que torna o 

chão do provador confortável, pois o sisal não é um material gelado (Figura 18).  

 

 

 

      

  

 

                                             

 

 

 

 

 

             Fonte: Foto da autora (22/10/2010).                  

         Figura 18 - Ambiente da loja com tapete de sisal. 

 

O provador é grande e aconchegante (Figura 19). Cada um tem um banco de madeira 

com acento de palha e o Gerente Gabriel explicou que os espelhos são acompanhados por 

luzes laterais para diminuir a silhueta do cliente. Segundo Rabello (2007, p. 102):  

 

os provadores precisam ser arrojados, iluminados e amplos, para que o cliente possa 

visualizar sua imagem em espelhos estrategicamente dispostos. Um artifício comum 

é a instalação de espelhos de baixo para cima. Que projetam uma silhueta mais 

magra. A iluminação também deixa o corpo mais em forma. É o caso dos 

provadores da Track&tField (SP) e da Empório Armani (SP), por exemplo, que têm 

paredes cinza e uma luz branca que incide por trás do espelho. Esse ambiente a meia 

luz ajuda a disfarçar certas imperfeições do corpo, principalmente de quem vai 

comprar biquíni, sunga e lingerie. 

 

 

  Fonte: Foto da autora (22/10/2010).                  

  Figura 19 - Provador 
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O ambiente é climatizado e a temperatura permanece entre 20 e 21 graus, porém, 

salientou Gabriel, se algum cliente reclamar que está com frio ou com calor, na hora o 

controle é acionado e a temperatura é ajustada de modo que o cliente sinta-se confortável. 

Há um aroma na loja. O aroma é único, o que dá identidade à loja. É doce e difícil 

rotulá-lo. De acordo com Tolaas (2010), especialista em aroma, os produtos estão cada vez 

mais iguais, e há a necessidade de se diferenciar no mercado. Esta diferenciação pode ocorrer 

através da sedução pelos sentidos. Ela menciona que na atualidade os sentidos possuem 

grande poder, pois são memorizados e o aroma é capaz de transmitir milhões de informações. 

É importante utilizar deste artifício (aromas) para expressar o que os publicitários querem 

comunicar com palavras e imagens. Ela ressalta que, quanto mais autêntico o aroma for, mais 

resultados positivos e retorno lucrativo a Empresa pode ter. Há uma rádio interna na loja. 

Assim como afirma Blessa (2010), o ambiente de uma loja juntamente com a música, cria um 

ambiente indispensável. Já o gerente Gabriel destacou que esta rádio é um suporte para a 

comunicação com os clientes.  

As músicas são escolhidas e tocadas em todas as 45 lojas da Richards. Ele enfatizou a 

questão de que é uma mídia barata com resultados ótimos, pois as músicas identificam-se com 

o público-alvo. 

 

4.2 Lojas H. Stern 

 

De acordo com o site da H. Stern, o empreendimento começou com um pequeno 

negócio no Rio de Janeiro, onde se comprava e vendiam-se pedras. Fundada pela jovem Hans 

Stern, a empresa cresceu e no início dos anos 50 já brilhava no cenário internacional. Assim 

como descrito no site, a jovem do Empreendimento era alemã, mas tinha o coração brasileiro. 

A empresa ganhou prestigio, conquistando na década de 60 o cenário de cidades como Paris, 

Nova York, Rio de Janeiro e São Paulo (H. STERN, 2010). 

A loja H. Stern, situa-se no shopping Moinhos de Vento, na Cidade de Porto Alegre, 

na Rua Olavo Barreto Viana nº. 36.  

Assim como a Richards, esta é a outra loja que possui vitrines tanto para a rua quanto 

para o lado interno do Shopping Moinhos de Ventos. Este é um diferencial destas duas lojas, é 

por este motivo que, neste trabalho foram escolhidas para serem analisadas. 

 A H. Stern, não apenas impacta quem passa pela rua, como quem anda no shopping. 

Ainda, esta joalheria esta posicionada em um ponto-estratégico, único do shopping, possuindo 

ainda, uma entrada e uma vitrine especialmente vista por quem adentra o Hotel Sheraton de 
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Porto Alegre. É importante destacar que este é um hotel cinco estrelas, conhecido por 

hospedar pessoas com grande poder aquisitivo, inclusive pessoas famosas conhecidas 

nacional e internacionalmente.  

Enfim, a H. Stern ganha em ponto estratégico da Richards, estando em um ponto 

geográfico com vista para a rua, com vista para o interior do shopping e com vista exclusiva 

para quem está hospedado no Hotel Sheraton. 

De acordo com a gerente Mariana Baggio, as vitrines seguem um padrão em todas as 

lojas, em qualquer local do mundo. Com luzes intensas para salientar as jóias, Mariana 

Baggio explicou que a luz solar é útil na iluminação e por este motivo, a vitrine da Rua Olavo 

Barreto e a vitrine de frente para o Hotel Sheraton não necessitam de muitas luzes, pois a luz 

do sol clareia perfeitamente o ambiente e as jóias recebem apenas luzes focadas, para realçá-

las.  

Na vitrine voltada para o interior do Shopping, houve a abordagem de um segurança 

que proibiu o registro de fotografias. O detalhe desta vitrine é que há mais luzes focadas nas 

jóias. A gerente salientou que este espaço está de certa forma, em desvantagem com as demais 

vitrines, pois conforme já referido, as outras possuem a claridade solar. 

 É importante ressaltar que no interior de shopping, qualquer ambiente deve ser 

iluminado. Mesmo em uma loja de jóias, onde o foco principal é ofuscar o que há em volta, 

salientando apenas a loja, é necessária a utilização de luz no ambiente. Na H. Stern, como já 

foi citado, usa-se a luz natural que clareia o ambiente, mas, mesmo assim, são necessários 

focos de luzes voltados diretamente para as jóias expostas, sendo este o elemento que mais 

chama a atenção. 

As vitrines possuem a decoração composta por móvel de madeira (Figura 20). As 

cores escuras (tons de marrons) e cores pastéis fazem com que as jóias salientem-se na 

ambientação. Os móveis escuros ajudam. Como já referido, o grande diferencial destas 

vitrines são luzes focadas exclusivamente nas jóias, tornando ainda mais brilhantes os 

elementos que compõem os produtos. 
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                    Fonte: Foto da autora (22/10/2010).                  

                    Figura 20 - Vitrine que impacta hospede do Sheraton Hotel de Porto Alegre, RS 

 

A vitrine de frente para a Rua é ornamentada com caixas, há luzes sob as jóias que 

ficam no centro deste aquário (Figura 21), como comentou a Gerente Mariana Baggio. Vê-se 

que a luz focada nas jóias, junto com a luz solar, satisfaz o ambiente visto que o objetivo 

maior é iluminar as jóias que salientam-se nas caixas de vidro pela presença do foco de luz 

intenso nas peças.Nos aquários há um fundo branco com fotografias exibindo jóias da H. 

Stern. O dourado das jóias, o branco, os vidros e a madeira combinam. Assim há harmonia de 

cores. 

 

 

Todos os itens de um ambiente, até mesmo os pequenos detalhes de decoração, têm 

uma determinada cor. Tal cor influencia o ambiente e atua no resultado final do 

objeto. Considere, portanto, cada pequeno detalhe adicionado ao espaço como parte 

integrante do ambiente e responsável pelo resultado final. (Gurgel, 2009, p. 127) 
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Fonte: Foto da autora (22/10/2010).                  

Figura 21 - Vitrine da Rua 

 

No interior da loja a decoração segue com os tons escuros de marrons da vitrine e tons 

beges (Figura 22). O chão é dividido: há uma parte de parquet que junto com o tapete de sisal 

completa o outro espaço, tornando o ambiente confortável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto da autora (22/10/2010).                  

Figura 22- Detalhe para o chão: parte de parquet e outro tapete de sisal.      

Cadeiras de couro com tons escuros, mesas de madeira com a parte 

 de cima forrada com o mesmo material das cadeiras. 
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Na decoração interior, além do chão discreto, em cores escuras e aconchegantes, 

encontra-se um bar (Figura 23). O bar possui uma copeira que é responsável em servir o que o 

cliente prefere beber. Entre os produtos oferecidos pela loja encontra-se champagne 

importado, café expresso e água mineral, servidos em xícaras personalizadas da H. Stern com 

conjunto de colheres de prata, ou em taças e copos de cristal. 

 

 

Fonte: Foto da autora (22/10/2010).                  

Figura 23 - Bar da H. Stern (na esquerda, a copeira responsável pelo serviço do bar). 
 

Seguindo a análise, percebe também a presença de uma parede diferenciada (Figura 

24) por ser forrada por couro marrom escuro. Wills (1997), autoridade na Inglaterra nas 

técnicas de cromoterapia, afirma que o marrom é uma cor muito natural por envolver a terra e 

a madeira e a autora ainda menciona que o dourado é uma cor luminosa, capaz de trazer 

vitalidade e energia para o ambiente.  

O uso de cores escuras mescladas com tons de beges torna o local aconchegante para 

os clientes e onde as jóias salientem-se entre os tons neutros e escuros que compõem a loja.  

 

 

Esquema neutro é um esquema que basicamente aplica cores existentes na natureza, 

como tons de areia, corda (crus), algodão, canela, terra, etc. Na maioria dos casos 

cria uma atmosfera aconchegante, pois nos faz lembrar de coisas “da terra”. 

(GURGEL, 2009, p. 135) 
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O dourado, os diamantes, pedras e ouro branco destacam-se com os focos de luzes 

voltados a eles nos balcões expositores.  

 

 

Fonte: Foto da autora (22/10/2010).                  

Figura 24 - Parede revestida de couro e balcão expositor. 

 

O atendimento é feito por moças na faixa etária de 30 anos. Elas vestem um terno e 

uma calça social pretos, as unhas estão sempre feitas e de acordo com as moças, é necessário 

estar usando alguma jóia da H. Stern durante o período de trabalho. Durante a longa 

entrevista, Mariana informou que a H. Stern possui uma espécie de Universidade H. Stern, 

que duram dois anos e que todas as pessoas que trabalham na H. Stern participam desta 

faculdade. Assim, o período de estudo começa e após três meses as pessoas iniciam seus 

trabalhos na loja e, após dois anos, são consideradas diplomadas pela joalheria.  

O ambiente é climatizado, o sistema de refrigeração é do Hotel Sheraton e por este 

motivo, não tem como mudar a temperatura da loja, que a gerente Mariana salientou ser 

sempre agradável. Mariana disse que é raríssimo receberem reclamações de clientes pela 

temperatura estar inadequada no ponto-de-venda. 

Quando questionadas sobre o aroma da loja a Gerente disse não utilizar o aroma vindo 

da matriz da H. Stern por esquecer de repor. 
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Fonte: Foto da autora (22/10/2010).                  

Figura 25 - Ambiente da loja 

 

O ambiente não possui muitos acessórios de decoração. O espaço é de pequena 

dimensão (Figura 25). São quatro mesas para clientes com duas cadeiras para estes e uma, 

para a atendente. O uso do couro marrom é visto em muitos móveis e até mesmo em um 

espaço da parede que no restante é bege. Há uma cortina de tecido esvoaçante, transparente 

em tom neutro. 

De acordo com Mariana, o público- alvo está concentrado entre indivíduos da classe 

A/B. As pessoas em visitas rotineiras ao Shopping que moram nas proximidades costumam 

visitar a H. Stern. Há também um público que vai a loja por saber da qualidade e por já ter 

visitado outros pontos de venda da marca em cidades diferentes. Mariana comentou que a 

porcentagem de mulheres que procuram jóias na loja que gerencia é maior que a de homens e 

que, a maioria dos homens compram menos jóias que as mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Há um planejamento na organização de pontos de venda, no qual analisa-se qual será 

o local adequado, o que deve haver na vitrine para que o público tenha vontade de entrar na 

loja, a iluminação e as cores devem estar em harmonia e evidenciando alguns objetos, assim 

como deve produzir sombras em outras partes do ambiente.  

No ponto-de-venda de bens de luxo, existe uma necessidade ainda maior de agradar e 

convencer o público-alvo, justamente em se tratar de um público mais exigente. 

Os detalhes nestes pontos-de-venda de luxo são muito importantes, pois eles que 

completam o ambiente e o tornam identificável com o público que consome bens luxuosos. O 

tecido da cortina, o aroma, a música, o carpete escolhida a dedo, a cor das paredes, o bom 

atendimento, a harmonia das cores dos tecidos das roupas expostas, a harmonia dos móveis 

que compõem a loja em relação aos produtos a venda, a luz adequada, dentre outros, são 

fatores que podem ser considerados detalhes, mas que no final do dia, serão os protagonistas 

do número de visitantes que a loja teve.  

As diferenças são visíveis na composição de elementos ambientais dos pontos-de-

venda de roupas e das lojas de jóias. Na loja de roupas encontram-se muitos detalhes, 

principalmente feitos pelos objetos que compõem a decoração da loja. 

No caso da Richards, analisada neste projeto, os elementos de ambientação são 

escolhidos de maneira que, quase sempre remete a um estilo de vida simples, despojado e até 

mesmo praiano, mas elegante e único. São utensílios como cestas de palhas, malas antigas, 

quadros com paisagens de praias lindas, sofás expostos em lugares adequados e com 

estampas, pratos de parede, garrafas, entre tantos outros objetos de decoração como o material 

do tapete e as cores das paredes que tornam o local agradável de mais.  

A sensação que tive quando entrei na Richards é de uma loja absolutamente 

confortável, na qual os atendentes e os demais consumidores agiam naturalmente e, de alguma 

forma, se identificavam comigo, falando o mesmo linguajar e com boas maneiras, ajudando 

nos momentos necessários.  

Já na H. Stern, há o uso de tons de marrom e pastéis pela loja inteira, que harmonizam 

com as jóias. Há poucos objetos de decoração. A loja possui apenas os móveis e algum 

quadro, pois na loja de jóias a missão é salientar as jóias. As cores são utilizadas para fazer as 

jóias se ressaltar, assim como os móveis lisos, sem muitos detalhes. As atendentes são todas 

mulheres e elas possuem um nível superior de beleza. São mulheres bonitas e agradáveis, 

educadas e com a mesma faixa estaria. 
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O ambiente de um ponto-de-venda de luxo é diferenciando, como já explicado na 

teoria, os consumidores de luxo são mais exigentes, sendo, por isso, mais difícil convencê-los 

de que o produto oferecido é o melhor, necessitando todos os demais fatores já narrados, para 

salientarem suas vontades e desejos. 

 O mercado de luxo tem uma importância muito grande e isto, deve ser relevante para 

que, novos trabalhos acadêmicos venham a ser feitos sobre este tema. Há a necessidade de os 

acadêmicos se aprofundarem neste assunto e descobrirem que o mercado de luxo exige bons 

profissionais, havendo um vasto campo de trabalho neste setor. 
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APÊNDICE 

 

  

Check-List das características observadas nas Lojas H. Stern e da Richard’s, em Porto Alegre, 

RS 

 

 

Local: 

Layout: 

Vitrine: 

Tamanho do ponto de venda: 

Disposição das mercadorias: 

Cores: 

Iluminação: 

Material do piso dos provadores: 

Material do piso das lojas: 

Temperatura ambiente: 

Música: 

Decoração: 

Atendimento: 

 

 


