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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a Loja Villa Santè, localizada no centro da 

cidade de Santa Maria, e traz como fundamento questões relacionadas aos critérios estéticos 

da loja. As análises foram feitas a partir do estudo de autores como André Cauduro D‟Angelo 

e Tony Morgan com a finalidade de perceber se a loja em questão está inserida dentro do 

mercado de luxo, com a presença dos cinco critérios, assim como a forma que se manifestam. 

Ademais, é analisado de forma detalhada o ambiente da loja, a fim de que se perceba se o 

ponto de venda está de acordo com o que se espera de um estabelecimento que comporta 

produtos de luxo. Além disso, traz um breve relato sobre moda, luxo e seu mercado, e de 

características físicas do espaço em que se inserem. O trabalho conclui-se em uma pesquisa de 

cunho qualitativo exploratório, utilizando como técnica descritiva de análise de conteúdo.  

 

 

Palavras-chave: Luxo, Moda, Ponto de Venda de Luxo 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This paper aims to study the Villa Santi Shop, located in downtown Santa Maria, as the 

foundation and brings issues to aesthetic criteria of the store. Analyses were made from 

thestudy authors as Cauduro André D'Angelo and Tony Morgan in order to see if the store in 

question is inserted into the luxury market, with the presence of the five criteria, as well asthe 

way they manifest. Moreover, it is analyzed in detail the environment of the store, so thatyou 

realize the point of sale is in line with what one expects from an establishment 

thatcarries luxury goods. Also, bring a brief report on fashion, luxury and its 

market, andphysical space in which they operate. The work concludes 

in an exploratory qualitative research, using descriptive technique of content analysis. 

 

Keywords: Luxury, Fashion, Luxury Point of Sale 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Para o mercado de produtos de luxo, a marca é primordial e deve transmitir uma 

história, uma genealogia, tradições e um código. A legitimidade de uma marca magna 

fundamenta-se sobre a qualidade intrínseca do produto e seu refinamento, mas também na 

“lenda” associada àquele nome (BARTH, 1996). Assim, a dimensão imaginária constitui uma 

parte essencial da marca de luxo, sua personalidade deve ter legitimidade. Através dos 

atributos emocionais, as pessoas deixam de comprar um produto para comprar um 

comportamento ou uma emoção, dentro do universo da moda. 

Em tempos passados, quando se falava em moda, somente se ouvia falar em relação ao 

vestuário, principalmente no ramo feminino, alta costura, prêt-à-porte ou ready-to-wear. 

Entretanto, com o decorrer do tempo, a moda transpassa aos produtos como perfumes, 

relógios, cosméticos, móveis, automóveis e até em animais de estimação (COBRA,2007). 

  

 

Essa migração do conceito de moda do vestuário para outros segmentos de consumo 

pode ser explicada pelas mudanças rápidas que ocorreram no estilo de vida da 

sociedade, sobretudo nas últimas três décadas. O conceito de estilo de vida é 

baseado no cruzamento das características individuais e comportamentais dos 

indivíduos com a realidade de vida de cada um. (COBRA, 2007, p.11) 

 

 

A moda e o luxo impulsionam o consumo, e interpõem estímulos ocultos que levam às 

pessoas a compra. O mercado de luxo atrai de forma significativa muitos consumidores, seja 

por elevação social, satisfação, desejo, mero prazer.  

No Brasil, o mercado de luxo vem se expandindo e ganhando notoriedade, com um 

crescimento estimado entre 30 e 35% ao ano, desde 2000. Grupos como Richemont
1
 e 

LVMH
2
, são considerados rentáveis e altamente importantes (STREHLAU, 2008). O Luxury 

Marketing Council
3
, organização que representa bens e serviços de luxo, estima que o 

mercado de luxo brasileiro movimente U$$ 3,9 bilhões. 

                                                 
1
 Richemont, dirigido por Johann Rupert, é considerado o segundo maior conglomerado do mundo, após a 

LVMH, entre suas principais marcas estão Mont Blanc, Cartier, Chloé, e Piaget. (THOMAS, 2008, pg.49) 
2
 LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton -  tem como base a Louis Vuitton, é dirigida atualmente pelo francês 

Bernard Arnault, é composto por marcas como Christian Dior, Marc Jacobs, Fendi, Moët e Chandon, Emilio 

Pucci. (THOMAS,2008,pg.16) 
3
 Fonte: http://luxurycouncil.com/aboutlmc 



 

 

O crescimento do mercado brasileiro está associado a uma conjuntura de fatores 

como a abertura do mercado para importações e a estabilidade econômica. Embora o 

número de milionários tenha crescido, o principal motivo deste aumento está na 

venda de produtos de luxo para um público não pertencente á classe muito alta. 

Muitas pessoas da classe média alta compram alguns itens como “pequenos luxos”. 

O mercado brasileiro possui algumas peculiaridades. Uma delas é que quase 100% 

das vendas são parceladas, formas que inexistem em outras partes do mundo 

(STHERLAU, 2008, p.2).  

  

 

Tem-se como principal pólo de instalação de lojas, a cidade de São Paulo, âncora na 

América Latina para o grupo LVMH, depois Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. 

(STREHLAU, 2008). Deste modo, os  bens de luxo têm como finalidade não apenas uma 

mera satisfação pessoal, mas ostentação e auto-afirmação. Estes produtos apreendem ao 

mesmo tempo desde fatores mais racionais da compra como a qualidade e a originalidade, aos 

mais irracionais, como a procura por distinção, o gosto por objetos de marca, os códigos 

sociais. 

 

 

O consumo é uma função complexa, expressão das necessidades, dos desejos e das 

fantasias, campo da auto-satisfação incessantemente renovada. Consumir é desejar, 

possuir, utilizar, destruir. O domínio dos “bens de luxo” é o da satisfação de funções 

ancestrais de apresentação pessoal, embelezamento e sedução, criando 

constantemente produtos novos e originais, e impondo novos conceitos [...]. Os bens 

de luxo traduzem o domínio dos desejos e ambições, que conferem ao produto um 

valor quase mágico (ALLÉRÈS, 2008, p. 70) 

 

 

 Objetos de luxo, ao serem sublimes, suntuosos e de certa forma inacessíveis, são, 

objetos de todas as fantasias, também supérfluos, e simbolizar triunfos da elevação do padrão 

de vida.  Com isso, se percebe que os objetos de luxo estão associados ao consumo de marcas 

que conferem prestígio a quem a utiliza, uma espécie de interação social. No mercado interno 

brasileiro, muitos consumidores passam a adquirir objetos e bens que antes da chegada dos 

conglomerados ao país jamais poderiam. Os produtos além de serem objetos de desejo são 

considerados investimentos, uma espécie de patrimônio pessoal. 

 Neste conceito entende-se que a moda e o luxo são semelhantes, ambas trabalham com 

a esfera do desejo e lidam com a imagem. O mercado do luxo juntamente com seus produtos 



abrange vários nichos, como o ramo da gastronomia, jóias, mobiliário e carros. Contudo, este 

trabalho, trata especificamente o ramo da moda, o subsetor do vestuário no campo do luxo  

O estudo tem como tema o luxo, mais especificamente o mercado de luxo na cidade de 

Santa Maria, com o foco de estudo na loja Villa Santè, cujo objeto de venda são as roupas da 

marca Lança Perfume. Esta que foi recentemente reformulada e realocada no mundo das 

marcas de luxo. A classificação do segmento luxo adotado no presente trabalho se dá segundo 

os critérios de André Cauduro D‟Angelo, e também, com base dos critérios de ambientação 

de pontos de venda de lojas de luxo apresentados por Tony Morgan.  

Não restam dúvidas sobre a evolução e o crescimento do mercado de luxo, o qual, 

mesmo em meio a crises e problemas financeiros, consegue sobreviver de maneira grandiosa 

dentre os mercados econômicos. Atualmente, encontra-se em expansão, pois cada vez mais 

surgem oportunidades de compras e acesso fácil ao crédito agregando cada dia mais 

consumidores. 

 Em razão da polissemia do conceito mercado de luxo, para a presente pesquisa adotou-

se a delimitação proposta por Strehlau (2008). 

 

 

Segundo a classificação do critério Brasil
4
, que estima o poder de compra por classe 

econômica, 6% da população faz parte da classe A. O público original seria de 

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

dependendo da média de preço da categoria do produto (STREHLAU, 2008, p.16). 

 

 

 Com isso, percebe-se que o mercado tem atingido volumes maiores, e, assim, 

mantendo um excelente patamar de vendas.  

 Nesta seara, afirma-se que o mercado, mesmo passando pela crise mundial
5
 o mercado 

do luxo poderia estar fadado ao desaparecimento com os primeiros sinais de crise econômica, 

surgida nos Estados Unidos, um dos países que mais consomem e vendem luxo. Todavia, 

apesar de a crise ter afetado parte dos milionários em todo o mundo, o mercado do luxo – 

pensando tanto o luxo massificado quanto o autêntico – continua crescente, inclusive no 

                                                 
4
 O Critério Brasil  está relacionado com o poder de compra dos indivíduos e famílias urbanas do país. É 

definido a partir do LSE do IBOPE, visando a classificação da população em classes econômicas. 

A sigla LSE significa Levantamento Sócio econômico, pesquisa realizada anualmente pelo IBOPE Mídia. O 

entrevistado dessa pesquisa tem que responder a questões sobre patrimônio, bens duráveis e não-duráveis que 

possui em seu domicílio, grau de instrução do chefe de família, e demais questões que servirão para inseri-lo 

numa determinada classe. 

 
5
 Crise Mundial Econômica de 2009, esta que afetou o grande pólo da economia, os Estados Unidos da América, 

passando a afetar o resto da economia mundial. 

http://www.infoescola.com/sociedade/criterio-brasil/
http://www.infoescola.com/sociedade/criterio-brasil/
http://www.infoescola.com/economia/bens-de-consumo/


Brasil. Marc Jacobs, aclamado estilista da Louis Vuitton, chegou a afirmar que era preciso 

fazer roupas e acessórios mais simples, compatíveis com um estado de crise. Porém, mesmo 

que algumas marcas tenham sido realmente afetadas pela crise, a produção e a 

comercialização de artigos de luxo crescem a cada ano. 

Percebe-se o equilíbrio em que se manteve o mercado, e inserido neste contexto, 

começaram a ocorrer às facilidades de crédito, fazendo com que consumidores de classe 

menos elevadas como B, C e D pudessem ter acesso a tais produtos, os conhecidos como 

luxos acessíveis, tendo em vista que estes produtos têm mantido um grande número de 

empresas que focam neste tipo de consumidor. 

 Tais consumidores buscam objetos diferenciados, de qualidade ímpar, de fabricação 

nobre, matéria prima de primeira qualidade, juntando a eles o fator exclusividade/raridade. O 

consumo destes produtos tem por objetivo conquistar “alguma interação social, importância 

social, respeito, crédito e reputação” (STREHLAU, 2008, p. 27). 

 O luxo, então, utiliza-se desses artifícios para seduzir, encantar, transformar desejos 

em necessidades, e fazer com que os consumidores entendam que determinados produtos são 

diferenciados, e que realmente valem o preço alto pelo qual estão pagando. 

 No presente trabalho, a abordagem foi feita em relação ao campo da moda, esta que 

aliada ao luxo, sempre foi de demasiada importância, desde o século XIX, quando nasceu a 

alta costura, assim como os desfiles de moda e as coleções sazonais com Louis Vuitton 

(THOMAS, 2008). 

 Buscou-se entender como o luxo se apresenta na loja Villa Santè e analisou como se 

manifestam os cinco quesitos relacionados por D‟Angelo (2006): qualidade superior, preço 

elevado, raridade, bela estética e ser dotado de uma marca famosa.  

 A validade deste trabalho, também se justifica na intenção de perceber que a moda e a 

publicidade, aliadas ao luxo, segundo Lipovetsky (2009), vivem de se fazer notar. Estamos na 

época em que a publicidade é criativa, a era do espetáculo, quando os produtos são tratados 

como estrelas, com estilo e caráter, tudo que o luxo precisa. Assim, pode-se dizer que a 

publicidade é uma comunicação estruturada como a moda e o luxo, cada vez mais sob o 

espetáculo, a personalização de aparências, e a sedução pura. 

 

 

Com sua profusão luxuriante de produtos, imagens e serviços, com o hedonismo ao 

qual induz, com seu ambiente eufórico de tentação e proximidade, a sociedade de 

consumo revela claramente a amplidão da estratégia de sedução. (LIPOVETSKY, 

2005, p. 2) 



 Portanto a relevância e importância, tanto para a comunicação quanto para ao mercado 

de luxo, se dá pelo fato de serem obtidas informações relevantes e precisas sobre o 

conhecimento da inserção de marca dentro do mercado.  Então, a partir disso entender como 

os aspectos que determinam se o foco da análise se encontra de acordo com o que se espera 

do luxo, foco este, a loja Villa Santè, em Santa Maria. 

 



1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.1 LUXO E SIGNIFICAÇÕES 

  

 

Os bens de luxo são produtos e serviços com comportamentos muito particulares no 

mercado, e atualmente percebemos uma dimensão importante do termo: a diferenciação, ou 

melhor, sua simbologia das distinções de classe social. Luxo é tudo o que sinaliza privilégio, 

elite, nobreza, prestígio, aristocracia, riqueza, estilo.   

 Para Strehlau, (2008, p. 26), luxo indica “algo que agrada os sentidos sem que seja 

uma necessidade, tudo que é supérfluo que ultrapassa os limites do necessário; que apresenta 

especial conforto”.  

Já o autor Jean Castarède (2005,p. 23) defende o conceito de que a definição do luxo é 

bem subjetiva, pode relacionar-se etimologicamente a lux, ou seja, bom gosto, brilho, 

iluminação, ou luxúria que remete ao excessivo, aberrante, raro, extremo. Nos termos de 

marketing, será tudo que se mostre menos quantificável, e mais intuitivo. E para os puristas, o 

luxo é aquilo que torna uma iniciativa patrimonial, um investimento, que está sendo uma boa 

aquisição. 

 

 

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

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

gosto, a iluminação, a elegância) à luxuria (o excessivo, o aberrante, o raro, o 

extremo), ela se equilibra eternamente entre dois pólos: o parecer e o ser, a aparência 

e a essência. (CASTARÈDE, 2005, p. 23)  
 

 

Segundo o entendimento do autor Silvio Passareli (2010, p.19), há uma mistura dos 

conceitos acima já descritos, para o autor, em sua obra, cita como cruel a conceituação de o 

luxo sob o ponto de vista do dicionário Aurélio, como modo de vida caracterizado por 

grandes despesas supérfluas e pelo gosto de ostentação do e do prazer. Luxus do latim, que 

significa abundância ou refinamento e, em alguns casos excesso e ostentação. 

Porém Suzana Avelar, (2009), em Moda Globalizada, aborda a ligação do luxo com o 

que é grandioso, expressivo, uma marca de prestígio. É um conceito que trata sobre a 

personalização dos produtos, onde são venerados o nome e a autoria, ou seja, o que é principal 
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não é somente a matéria pelo qual se utilizam para a fabricação, mas também o nome o qual o 

produto agrega a si, a essência do produto esta na marca. 

 Para D‟Angelo: 

 

 

O luxo significa: 1. Magnificência, ostentação, suntuosidade; 2. Pompa; 3. Qualquer 

coisa dispendiosa ou difícil de se obter, que agrada os sentidos sem ser uma 

necessidade; 4. Tudo que apresenta mais riqueza de execução do que é necessário 

para sua utilidade; 5. O que é supérfluo, que passa aos limites do necessário; 6. 

Aquilo que apresenta conforto; 7. Capricho, extravagância, fantasia; 8. Viço, vigor; 

9. Esplendor (MICHAELIS apud D‟ANGELO, 2006, p.21) 

 

  

 Para o autor, dos nove conceitos citados, quatro remetem ao significado original da 

palavra, com o sentido de ostentação, refinamento. Outros remetem ao conceito de raridade e 

qualidade especial, algo que vai além do necessário, aproximando-se ao supérfluo, mero 

capricho. 

 A caracterização do luxo como necessidade traz à discussão o que realmente é 

necessidade? Ou, se o luxo é necessidade? Com o decorrer do tempo, as mudanças e 

evoluções, e quanto mais a vida moderna oferece-nos, em termos de bens e serviços, a 

definição de necessidade passa a se expandir. 

 Segundo a autora Danielle Allérès (2006, p.20) a noção de necessidade é solidária com 

a de bem estar, o que significa uma quase generalização de alguns anseios de consumo, a 

procura de níveis cada vez mais completos de satisfação.  

  Por necessidades básicas entendem-se aquelas condições de inserção e vivência em 

sociedade: o homem é um ser social, tais condições são universais, objetivas, que se originam 

das características naturais do ser humano, incapaz de sobreviver sem elas. São coisas simples 

do dia a dia, como alimentação, vestuário, moradia.  Necessidades não são referentes a uma 

pessoa, são referentes ao todo. Porém, existe necessidades relativas, que não são universais, 

sendo aquelas aplicadas a determinado modelo de vida e organização, visando o bem estar. 

Nascem da própria transformação do meio pelo homem, de modo que não são absolutas nem 

isoladas. Possuem um caráter cultural em que a cada momento da evolução humana elas se 

modificam (D‟ANGELO, 2006). 

 Em complementação à ideia de necessidade, existem os desejos, que representam uma 

idéia de sofisticação. Vão além das necessidades relativas e básicas, pois não dependem só do 

ambiente e da cultura, mas também de características individuais.  
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 Para D‟Angelo (2006), diferentemente das necessidades, os desejos não despertam nas 

pessoas o sentimento de carência; ao contrário, despertam vontade de obter prazer. 

Contrariando as necessidades, o prazer é uma experiência extremamente individual. Um 

grupo de pessoas não pode impor à alguém o que é a satisfação de um desejo, ou determinar o 

que é o prazer ao outro. O prazer é uma sensação que só pode ser julgada por quem a 

vivencia. É muito particular, é vontade e prazer individual.   

 

 

O luxo, então, representa para as sociedades ocidentais a combinação do prazer com 

demonstração de riqueza, de indulgência com hierarquia social. A agradável 

sensação de exclusividade do luxo exacerba o prazer de sua posse e utilização, 

confundindo-se com ele: trata-se de um prazer com exclusividade, mas também do 

prazer derivado da exclusividade. (D‟ANGELO, 2006, p.26)  

  

 

O desejo traduz ou materializa a necessidade em um produto. Entende-se, assim, que o 

luxo, caracterizado como supérfluo, atende aos desejos da busca pelo prazer, porém, é pouco 

acessível, restrito e elitizado, e também um meio de diferenciação social. 

O luxo é uma atribuição de valores criada pelo homem, uma invenção social, 

imposição de significados a objetos e atividades. 

 

 

1.1.1 Luxo Puro  

  

 

 Como se percebe, o luxo é a conexão entre o prazer e a exclusividade. Para que alguns 

produtos e/ou serviços recebam o privilégio de ser classificados como luxuosos, D‟Angelo 

(2006) lista características que os elevem a tal status.  

 O primeiro critério é a qualidade, os produtos e serviços de luxo são de qualidade 

superior, isto devido a sua maneira de fabricação em sua maioria artesanal, a exclusividade, 

superioridade e excepcionalidade de sua matéria-prima, e da tecnologia utilizada para o seu 

desenvolvimento. É o mais elevado grau de execução, materiais, acabamentos e 

funcionalidade. A forma única como o produto de luxo é feito, o capricho, os cuidados, 

revelam na peça uma pequena obra de arte particular, onde o prazer e a necessidade se 

refletem. (D‟ANGELO, 2006) 
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 O segundo ponto é o preço. Luxo é caro. Aqui, entende-se que em relação a todos os 

produtos que contêm a mesma utilidade, e que estejam disponíveis no mercado. Se for feita 

uma média de seus preços, o preço do produto de luxo ainda está muito acima. Os produtos de 

luxo têm um custo muito alto. 

 Como terceira característica, o autor D‟Angelo (2006) aborda a raridade, os produtos 

são raros, não são encontrados facilmente, em qualquer loja, ou por qualquer encomenda, o 

luxo é exclusivo, distribuído de maneira seletiva. Se estes produtos forem encontrados em 

qualquer ponto de venda, ou loja, ou forem de fácil acesso, dele será retirado o seu caráter de 

exclusividade; dele será extraído o prazer de compra e contemplação. 

 A quarta e penúltima característica para o autor em questão, é a questão estética, o 

produto de luxo é bem elaborado, tem uma aparência única, particular, diferente do simples e 

comum, é reconhecível. É um convite ao consumo, pois aqui além de se retornar ao fato de 

ser uma obra de arte particular, a beleza atrai á posse e utilização. 

 Por fim, D‟Angelo (2006) cita a marca, demonstra que os todos os produtos de luxo 

são dotados de marca famosa, de imagem reconhecida em todo o mundo.  

 

 

Mesmo se todas as outras condições forem satisfeitas, ainda é necessário um rótulo, 

um carimbo que diferencie o produto ou serviço de luxo dos demais. E esse rótulo, 

com o passar do tempo vai se tornando um referencial, um sinônimo de luxo por si 

só. As marcas conferem uma identidade ao luxo, uma face própria. (D‟ANGELO 

2006, p.28) 

 

 

 O luxo sem autoria não existe, antes de avaliar os atributos do produto, a marca já o 

fez, indicando o respeito e a atenção necessários, por ser de determinada autoria. Aqui se tem 

a garantia do luxo. 

 

 

A marca é, sobretudo, uma garantia do luxo; quando nos falta capacidade de analisar 

os atributos do objeto, a grife termina com a dúvida e, taxativa, afirma: “este é um 

objeto de luxo e todas as condições para que assim seja chamado foram satisfeitas”. 

(D‟ANGELO, 2006, p. 29) 

 

 

 Algumas dessas grifes, que carregam sentimentos de admiração aos seus produtos, são 

citadas por D‟Angelo (2006) como ícones mundiais do luxo, tanto no setor de vestuário como 

de joalheria. Algumas delas são: Armani, Boucheron, Bulgari, Calvin Klein, Cartier, Chanel, 
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Christian Dior, Christian Lacroix, Dolce & Gabbana, Fendi, Givenchy, Gucci, Hermés, 

Lanvin, Louis Vuitton, Manolo Blahnik, Miu Miu, Oscar De La Renta, Prada, Tiffany, 

Valentino, Versace, Yves Saint Laurent. 

 Há de se falar que no ramo dos produtos de luxo, o prazer e a satisfação não são o foco 

principal, por se tratar de um ramo econômico diferenciado, no qual giram grandes cifras 

anuais, o objeto de quem os produz não é somente proporcionar sensações e sim, gerar o 

lucro. Embora se adquira o luxo por prazer ou ascensão social, a produção quer o lucro. 

 

 

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

na lucratividade. Antigamente, quando as marcas de luxo eram empresas de capital 

fechado os donos se importavam com o lucro, mas o principal objetivo era produzir 

os melhores produtos possíveis. No entanto, desde que os magnatas assumiram o 

controle, esse objetivo foi substituído por um fenômeno chamado culto ao luxo 

(THOMAS, 2008, p.37). 

 

 

 Logo, percebe-se que o mercado de luxo é onde o desejo pessoal transcende. Os 

produtos são almejados pela sociedade, e reconhecidos; são produtos únicos e artesanais, 

prestigiados e valiosos exatamente pela marca e por quem os faz. 

 Dentre os artigos de luxo, as exigências do mercado o obrigaram a criar subdivisões. 

Podem ser considerados de luxo inacessível, intermediário ou acessível. 

  

 

1.1.2 Três Luxos 

  

 

 De certo modo, para leigos, é fácil pensar em serviços e produtos de luxo. Entretanto, 

para a base de um estudo acadêmico, convém destacar e esclarecer a diferenciação existente 

na classificação destes produtos.  

 No segmento luxo são encontradas categorias de produtos díspares, como por 

exemplo, a presença de lustres de cristal e bijuterias. Pode-se perceber que mesmo com a 

cristalina diferenciação de produtos, há a oportunidade de sofisticação da oferta, dependendo 

do público que se quer atingir. Existem carros comuns e carros de luxo (Rolls Royce, Ferrari, 

Jaguar), cristais (Baccarat) e adereços de vidro, assim como, também, iates, porcelanato, 

prataria, obras de arte, peças de alta costura, roupas, sapatos, imóveis, móveis, etc. Aqui estão 
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alguns exemplos de uma pequena parte de uma gama de produtos que são inegavelmente 

expressões claras do universo de luxo. 

 Entretanto, há que se diferenciar os objetos de luxo considerados premium, os 

inacessíveis, de marcas convencionais, o caso dos produtos intermediários e acessíveis.  

O luxo inacessível, para Allérès (2006), é aquele composto frequentemente por 

empresas antigas, de notoriedade internacional, e de grande prestígio. Os produtos se 

distinguem pela sua qualidade acima da média, por seus métodos de fabricação, pela cultura e 

tradição que envolvem o nome da empresa. Possuem um caráter patrimonial, são objetos que 

podem ser transmitidos à gerações de família. Trata-se de objetos raros, peças únicas, 

exclusivas e/ou produtos limitados, nobres, por exemplo, os cristais Baccarat e peças Hermès. 

 O luxo intermediário é aquele em que há um desdobramento de certos produtos de 

marcas mais seletivas, são produtos de excelente qualidade, mas de difusão mais ampla, 

porém, ainda muito controlada. Os preços são mais acessíveis nesta categoria, na qual se 

encontram objetos elegantes, envoltos em bom gosto e refinamento. Os produtos de luxo 

intermediário não são tão superiores, nem de tamanha perfeição quanto os de luxo inacessível. 

“É o que resulta da escolha deliberada de um artigo pelo qual se aceita pagar mais por causa 

de sua marca ou de alguma conotação valorizada” (CASTARÈDE, 2005, p. 84). Neste 

segmento tem-se como exemplo as bolsas Louis Vuitton. 

 Já o luxo acessível, (ALLÉRÈS, 2006) é aquele em que incide um maior e mais 

ousado desdobramento de casas muito seletivas. São produtos mais simples, menos originais, 

de consumo comum, fácil acesso. É a categoria em que há maior concorrência, fabricações em 

série, industriais. Tratam-se de objetos como a perfumaria. 

O autor Castarède (2005) exemplifica as classes do luxo de acordo com os produtos 

adquiridos pelos determinados consumidores. No luxo inacessível os produtos possuem o 

luxo extremo sendo assim acessível a poucos, como obras e objetos de arte, palácios cristais, 

iates, aviões particulares e peças de alta costura. No intermediário, encontram-se objetos 

elegantes que vêm envoltos numa aura de bom gosto e refinamento como relógios de pulso, 

calçados, chapéus, malas e peças prêt-à-porter. E por último o luxo acessível, que são 

compostos por produtos pouco diferenciados do universo do consumo comum. Perfumaria, 

cosméticos, vinhos e destilados e a gastronomia fazem parte da classe mais baixa do luxo. 
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1.2 EVOLUÇÃO DO LUXO 

 

 

Luxo é tudo aquilo que pode ser visto como fora do comum, do trivial, sinônimo de 

beleza, extraordinário, dotado de refinamento e de uma marca que proporciona sedução, um 

objeto lúdico, que remete ao sonho, a fantasia e traz prazer. Todas estas características 

relacionam a moda e o luxo, a moda, pois nas passarelas e araras estão os sonhos de consumo, 

principalmente das mulheres. Nesta seara, o luxo torna tudo que poderia ser simples em 

extraordinário. 

 

 

O luxo esta na moda, com seu terreno de símbolos e sua nova acessibilidade. O tédio 

e a monotonia de um incerto contexto imediato justificam o novo interesse 

generalizado pela aparência e embelezamento das pessoas e do ambiente em que 

vivem, bem como o fascínio por todas as informações escritas ou visuais sobre este 

universo e seus criadores. [...] o universo do luxo ao mesmo tempo desmistificado e 

muito atraente, conserva suas virtudes intemporais de prazer, de sedução e de 

complemento da alma (ALLÉRES, 2006, p. 20). 

  

 

Historicamente, segundo Lipovetsky (2009, p.107) a idade de ouro da moda tinha 

como epicentro a alta costura parisiense, pois lá acontecia um laboratório de novidades. 

Thomas (2008, p. 6) diz que foi durante o reinado dos Bourbon e dos Bonaparte na França 

que nasceu o luxo como conhecemos atualmente. Muitas marcas de luxo que prestigiamos, 

como Louis Vuitton, Hermès e Cartier, foram fundadas nos século XVIII ou XIX por artesãos 

humildes que criavam os mais belos artigos imagináveis para a corte real. 

Em meados do século XIX, mulheres usavam vestidos volumosos, com camadas 

conhecidas como crinolinas, feitas da crina dos cavalos e de lã, embaixo das saias. O inventor 

destas criações era um jovem inglês chamado Charles Frederick Worth, este que tinha uma 

loja de vestidos em Paris. Vuitton, ao invés de produzir vestidos sob encomenda criava 

coleções em que suas clientes podiam escolher o modelo que mais lhes agradassem.  

 

 

Foi um dos primeiros a organizar desfiles de moda a fim de apresentar suas coleções 

e o primeiro a colocar sua etiqueta nas roupas. Tornou-se o primeiro árbitro 

verdadeiro de estilo da moda de luxo: ditava o que seria a moda e o público seguia. 

As mulheres se submetiam a qualquer coisa para serem vestidas por ele. (THOMAS, 

2008, p. 21) 
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Worth é conhecido como o pai da alta costura, os seus vestidos eram tão apreciados 

que ele possuía uma equipe de trinta costureiras trabalhando em tempo integral para uma 

cliente todo o ano. Seus preços eram exorbitantes. 

 Com a queda da Monarquia, e crescimento de fortunas industriais do fim do século 

XIX, o luxo passou a ser dominado por aristocratas europeus tradicionais e famílias 

americanas de elite. Então o luxo era um elemento da vida de classe alta, e não era 

simplesmente um produto, denotava histórias e tradições, uma qualidade muito superior e 

produzido em pequenas quantidades, muitas vezes por encomenda (THOMAS, 2008). 

 Nesta época, os gastos passaram a ser a forma como as pessoas definiam a sua posição 

social em uma sociedade afluente, foram os anos dourados do luxo. 

 Entretanto, nos anos 60, as revoluções políticas no ocidente acabaram por derrubar 

barreiras sociais, inclusive as que separavam o resto, dos ricos. O luxo então saiu de moda, e 

permaneceu fora dela, “até que um grupo demográfico novo e financeiramente poderoso – a 

executiva soleira – emergiu na década de 1980” (THOMAS, 2008, p.07). Assim, magnatas e 

financeiros corporativos perceberam a idéia e passaram a fazer com que o luxo se tornasse 

acessível. Á partir deste momento a inserção do luxo no mercado da moda acarretou em 

tornar-se um referencial mundial. “O esquema de marketing dos magnatas tem funcionado. 

Hoje em dia, o luxo é realmente democrático: é acessível a todos, encontra-se em qualquer 

parte, por qualquer ponto de preço” (THOMAS, 2008, p.11). 

 O crescimento, avançando como negócio, democratizou o luxo, tornando-o acessível á 

todas as classes. Á partir deste momento, a alta costura insere o luxo dentro do mercado e da 

história da moda, tornando-se uma referência mundial. 

 Com a expansão do mercado do luxo, acabam por surgir três grandes conglomerados: 

LVMH, PPR e Richemont, estes conglomerados além do mercado da moda, incluem o 

departamento de jóias e bebidas finas, o primeiro e principal LVMH (Moët Hennessy Louis 

Vuitton), tem como base a Louis Vuitton, e é dirigida atualmente pelo francês Bernard 

Arnault, é composto por marcas como Christian Dior, Marc Jacobs, Fendi, Moët e Chandon, 

Emilio Pucci, entre outras de grande renome. O segundo, PPR (Pinault-Printemps-Redoute), é 

dirigida por François-Henri Pinault, e comporta marcas como Gucci, Stella McCartney, 

Belenciaga, Boucheron, Alexander McQueen; o terceiro Richemont, dirigido por Johann 

Rupert, é considerado o segundo maior conglomerado do mundo, após a LVMH, entre suas 

principais marcas estão Mont Blanc, Cartier, Chloé, e Piaget. (THOMAS, 2008). 

 As marcas estão na moda, o luxo também, e neste mundo, os consumidores não se 

importam em pagar grandes quantias por determinadas peças. Assim, por ter obtido tamanha 
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abrangência que este mercado se esforça para criar um mundo de fantasia a fim de satisfazer 

os desejos e necessidades de seus clientes. 

 

 

1.3 PONTOS DE VENDA DE LUXO: RELAÇÕES COM A MODA 

 

 

As vitrines, fachadas e interiores antigamente serviam somente para demonstrar que as 

lojas estavam de portas abertas e os produtos que estavam dispostos para compra, apenas para 

que os clientes notassem o produto. Sem nenhuma intenção de indução, sem nenhum interesse 

maior, sem saber como se poderia utilizar daquele espaço e produtos para uma venda e 

fixação de imagem de marca nos clientes. A fachada somente apresentava o nome da loja em 

destaque e uma pequena mostra de seus produtos. Anteriormente: 

 

 

Os primeiros proprietários de lojas, na tentativa de atrair o público com uma grande 

exibição de seu nome no exterior de seus estabelecimentos ou com uma exposição 

de seus artigos em vitrines, em mesas no meio das ruas, para demonstrar que o seu 

negócio estava aberto ao público e que se sentiam orgulhosos de seus produtos 

(MORGAN, 2008, p.11). 

 

 

Ainda segundo Morgan (2008) os grandes armazéns da Quinta Avenida de Nova 

York, na década de 1930 tiveram como seu primeiro “designer” o artista surrealista Salvador 

Dali. As primeiras vitrines feitas por Dali foram chamadas de “Narciso”, e acabaram trazendo 

uma nova dimensão às estruturas dos ambientes apresentados as ruas nova-iorquinas, assim, 

as criações foram alvo de muitas críticas e acabaram sendo retiradas das ruas, porém este foi o 

marco inicial na mudança das estruturas físicas das lojas. 

Na medida em que a moda se dotava de alta costura, e acabou trazendo novas 

tendências sociais, os designers de moda, conhecidos como estilistas, começaram a dar mais 

valor aos seus estabelecimentos. Pierre Cardin, Mary Quant e Vivienne Westwood foram 

alguns estilistas cujo suas lojas transmitiam moda através de suas lojas e demonstravam a que 

grupo social deveriam pertencer as pessoas que lá freqüentavam. 

Já na década de 1990, o nascimento de marcas como Gucci e Prada tornaram as lojas e 

vitrines em máquinas de propaganda, com o auxílio de modelos famosas e corpos esculturais, 

juntamente com as experiências trazidas desde a década de 30 fizeram com que se pudesse 
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trabalhar com uma infinidade de tendências e técnicas para que as últimas criações fossem 

apresentadas. 

 

 

A evolução tecnológica da década de 1990, assim como o nascimento de grandes 

marcas como Gucci e Prada, transformou as vitrines em máquinas de propaganda. 

Com grandes pressupostos do marketing, estas grandes marcas realizaram grandes e 

massivas campanhas de publicidade em que apareciam os rostos e corpos mais 

desejados do mundo. Nas vitrines das lojas de moda, os manequins durante décadas 

haviam servido para exibir suas roupas se tornaram ultrapassados e foram 

substituídos muitas vezes por enormes fotografias de famosas modelos de passarela 

(MORGAN, 2008, p.15). 

 

 

Os desfiles de moda utilizavam de artifícios para que seus produtos se tornassem o 

único foco, é o caso da iluminação e do ambiente. 

 

 

Os desfiles de moda das principais capitais do mundo utilizavam simultaneamente 

desde telas de televisão de alta tecnologia e o uso inteligente da iluminação, que não 

somente realçavam as características dos produtos, mas também ajudavam a criar o 

ambiente adequado. (MORGAN, 2008, p.15) 

 

  

Deste modo, entende-se que em qualquer caso, a função do visual é comunicar ao 

público uma mensagem, esta, através da disposição de seus objetos, da iluminação, da criação 

de um ambiente, da vitrine, da organização, ou seja, de toda a composição estrutural de uma 

loja. Todos estes elementos organizados por um profissional responsável, que consiga compor 

um conceito a cada estabelecimento.  Nesta seara, Morgan (2008) exprime que o papel do 

designer de lojas é incrementar as vendas, primeiro conseguindo fazer com que os 

compradores entrem na loja graças a força da vitrine e, que continuem diante da disposição 

dos produtos em seu interior. Todas as características devem animar os clientes e fazer com 

que permaneçam no estabelecimento ao ponto de comprar, mas além disto unir ao fato de 

desfrutar uma experiência positiva que lhes faça ter vontade de retornar a loja, seja para a 

compra de novos produtos, ou pela experiência única que tiveram e que involuntariamente os 

levou a compra novamente. 
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1.3.1 Design da Loja como Ponto de Venda de Luxo 

 

 

O design vincula todos os aspectos visuais: fachada, vitrine, interior, móveis, 

acessórios, e iluminação. Deve-se ter claro como este conceito será formado, nos casos de 

ambientes luxuosos não se pode abrir mão de ostentar o que o produto representa. Cada 

detalhe deve servir como favorecimento e complementação. 

A distribuição dos produtos no interior da loja deve se dar de maneira que favoreça o 

fluxo. O interesse é chamar a atenção dos clientes.  

Segundo Tony Morgan (2008), em Tokio se encontram as lojas mais interessantes do 

mundo, pois, se transformam pequenos espaços em galerias comerciais, também em Londres, 

toma como exemplo a loja Habitat de Regent Street que se aproveitou de sua estrutura original 

de uma antiga sala de cinema, adequada a modernidade, utilizando a arquitetura antiga do 

local. Desta forma, a loja apresenta um estilo contemporâneo, e apresenta um telão ao fundo 

do estabelecimento remetendo a antiga função do local. Porém, o que torna os espaços 

adequados são o aconchego que trazem ao cliente e a função que desejam desempenhar. São 

os casos, por exemplo, de lojas de departamento, onde o público é diferenciado, sua ambição 

é de um maior número de vendas, o caso de um supermercado que deseja o fluxo maior de 

produtos e pessoas, já um ambiente onde se encontram produtos de luxo, deve demonstrar e 

transparecer o clima de exclusividade. 

 

 

O principal objetivo do design de uma loja é apresentar os produtos da melhor 

maneira possível. Isto se da mediante uma combinação de ambiente, funcionalidade 

e um interior aconchegante. Cada loja é diferente segundo o produto que oferece: em 

um supermercado será mais importante a funcionalidade, entretanto uma boutique 

de produtos de luxo será interessante criar um ambiente exclusivo. (MORGAN, 

2008, p.34) 

 

 

No interior das lojas existem determinados detalhes projetados unicamente para guiar 

o cliente, um exemplo disto é de que se deve ter claro a quantidade de artigos que estarão 

expostos, pois, seria inútil ter uma loja bem elaborada esteticamente e abarrotada de produtos. 

No caso dos produtos de luxo, em que uma de suas características principais é a 

exclusividade, disponibilizar vários produtos iguais cria-se uma contradição, logo, devido a 

este fato, o produto acaba perdendo a sua característica principal. 
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Percebe-se que o ponto de vendas do luxo é o local onde o cliente entra em contato e 

tem as primeiras experiências com os produtos, consolidando-se assim a imagem que esse 

cliente tem da marca. Os diferenciais das lojas de artigos de luxo estão centrados no ambiente 

do ponto de vendas, no atendimento aos clientes, na identificação e manutenção do 

relacionamento com estes e nos mais diversos serviços oferecidos.   

 

 

1.3.2 Vitrine 

 

 

A apresentação externa do estabelecimento determina a primeira impressão que o 

cliente tem do ponto de venda. Este contato influencia na sua percepção quanto ao estilo, 

valor, padrão da loja, e reconhecimento de marca. As lojas utilizam destes quesitos para fixar 

a sua imagem de marca na lembrança do cliente. 

As vitrines são elementos fundamentais para atrair o cliente às lojas de vestuário de 

luxo (SCHMID, 2003). É frequente a utilização de vitrines temáticas, com a exposição dos 

melhores produtos da marca.  

 

 

Não há duvida que as vitrines ajudam a incrementar as vendas se forem atrativas e 

inovadoras. [...] Uma vitrine bem resolvida não é só um motivo para entrar na loja, 

mas também reforçar a imagem da marca do estabelecimento. Pode agir como uma 

ferramenta publicitária e dar uma idéia do que se pode comprar dentro da loja. 

(MORGAN, 2008, p.42) 

 

 

As vitrines lidam com o lado emocional, estas devem fascinar, encantar, conquistar os 

seus clientes, fazendo com que passem a ter vontade de consumir aqueles produtos, estar em 

contato com os mesmos. 

Segundo Morgan (2008), a cada época, as vitrines são dotadas de temas, estes que são 

os seus argumentos de apresentação, como exemplo temos as estações do ano, datas 

comemorativas, natal, ano novo, carnaval. Os temas incluem a utilização de cores, acessórios, 

e os produtos mais importantes que trazem o foco principal de cada tema.  

O tamanho e estilo são parâmetros de grande influência no resultado final que se 

almeja. As vitrines maiores necessitam de mais artigos e produtos em exposição, 

teoricamente, e os menores, consequentemente menos. As abertas por trás, como a própria 
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denominação ressalta, não possuem paredes traseiras e podem dispor de paredes laterais. É 

um dos principais estilos de vitrines, pois com ela se pode contemplar o interior da loja desde 

o lado de fora. São os tipos mais difíceis de realizar, pois deve haver uma conexão do interior 

com o exterior de forma que estejam em harmonia. A diferença deste tipo para o de vitrine 

fechada é de que os produtos estarão menos protegidos, no caso dos artigos de luxo premium 

– inacessível – tornaria este tipo de vitrine inadequado. Outro fato relevante é o de que, com a 

falta de parede, há a possibilidade de os artigos expostos serem facilmente tocados pelos 

consumidores (MORGAN, 2008). 

A iluminação, assim como os demais quesitos, é um componente de extrema 

importância para a composição de uma vitrine, geralmente os melhores e mais atrativos são 

aqueles em que a iluminação é utilizada de forma inteligente. 

 

 

1.3.3 Cor 

 

 

As cores propiciam um efeito dramático e podem-se adaptar a qualquer tema, não há 

lugar para sutilezas quando se trata da escolha de cores para a sua vitrine. As cores brilhantes 

e ousadas marcam a diferença, ao passo que a utilização de um tom claro que não seja o 

branco pode não ser apreciado a partir da rua, e ainda que fotos, listras e aplicações de tecido 

criam um maior efeito dramático. (MORGAN, 2008)   

Além disto, segundo a apreciação de Morgan (2008) a aplicação das cores pode alterar 

o ambiente da vitrine, sendo um dos recursos mais fáceis de ser aplicado para conseguir uma 

mudança da imagem. Pode-se também associar à mudança da cor uma aplicação de tecidos e 

iluminação para conseguir um maior impacto da mudança.  

A cor é algo muito pessoal, nem todas as pessoas possuem os mesmos gostos e 

preferências. Em cada cultura a cor possui um significado diferente, e cada uma transparece 

um impacto diferente. No caso de lojas, vitrines, expositores e acessórios, a utilização de 

cores inadequadas pode comportar um prejuízo às vendas dos estabelecimentos. 

Segundo o autor, 

 

 

as cores cromáticas: há uma alta densidade da cor: vermelho azul e amarelo. Cores 

acromáticas: oposto as cores cromáticas: cinza, branco e preto. Matiz: ao acrescentar 

o preto a qualquer cor, esta escurece e muda sua aparência de maneira que o 
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resultado é um tom diferente da cor original. Já se adicionarmos o branco se terá 

uma cor mais clara e se criaram diferentes gradações da cor original. Tonalidade: 

Presença dominante da cor dentro do espectro visível. É outra forma de chamar as 

cores puras como o vermelho, azul, etc. Valoração: é a intensidade da luz de uma 

cor, clara ou escura (MORGAN, 2008, p.80). 

 

 

A utilização do esquema de cores serve pra explorar e determinar os efeitos que pode 

produzir em uma vitrine ou no interior de uma loja. Os esquemas de cores mais utilizados, 

básicos, se encontram em seis variações, demonstrados na Figura 1. 

Um dos esquemas mais utilizados é o de uma única cor. Vários tons da mesma cor 

criam uma apresentação elegante e de grande impacto. As variações de cores influenciam no 

que se deseja demonstrar pela vitrine, é uma espécie de decoração direcionada, em que as 

cores conseguem atrair os clientes, fazê-los sentirem-se dentro da loja. Um exemplo citado 

pelo autor Tony Morgan (2008) é o de uma vitrine baseada somente na cor azul, assim ela 

exporia diversas constatações emocionais, a tonalidade pode trazer a sensação do frio, de 

tristeza, e dependendo do contexto que está inserida até mesmo o calor. Se a parede for 

pintada de azul e os manequins, artigos, acessórios forem do mesmo tom, a vitrine terá um 

aspecto chamativo. Assim como o estilismo e a decoração, a cor também pode promover uma 

tendência, por exemplo, rosa para o dia dos namorados, trazendo a sensação do amor, do 

romance, do sentimento, assim como o vermelho em épocas de natal, e o preto e dourado para 

os artigos de luxo.  
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Figura 1 - Esquema de cores da disposição de uma loja 

Fonte: MORGAN (2008, p. 84) 

 

 

A cor é o melhor recurso ao alcance das lojas para captar a atenção dos pedestres e 

criar um ambiente determinado. Diante de dúvidas a preferência deve-se sempre optar por 

cores brilhantes ou escuras, (MORGAN, 2008)  

 

 

Escolher um tom mais claro e suave não é tão efetivo e o público pode entender 

como muito previsível, assim, deixará de prestar atenção. Por exemplo: optar por 
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uma cor clara ao invés de um branco brilhante é uma opção desprovida de força, e 

um tom inadequado de vermelho trará uma aparência de diminuição para toda a 

apresentação, (MORGAN, 2008, p.83). 

 

 

Para a utilização da cor é necessário que se entenda a conotação do próprio produto, 

no caso de produtos ecológicos deve-se utilizar a tonalidade neutra, associadas aos produtos 

naturais, como bege, creme, cru e branco. Assim como em um açougue nunca deverá utilizar 

a cor vermelha como fundo de seu estabelecimento, porém se for utilizado o branco, sempre 

parecerá limpo e destacará as peças de carne. Já uma joalheria especializada em diamantes 

deverá confiar sem dúvida uma cor escura, tons de preto, marrom, intensos, para que as jóias 

se destaquem e brilhem. 

Com alguns truques é possível mudar o aspecto de uma vitrine, uma cor escura como o 

preto fará com que a uma vitrine de grandes proporções pareça um pouco menor, já o branco, 

trará a idéia de aumento. Também, pintar e aplicar listras verticais nas paredes fará com que 

se tenha a sensação de expansão da sua superfície, (MORGAN, 2008). 

 

 

1.3.4 Iluminação 

 

 

A iluminação é uma das partes mais importantes da composição de um 

estabelecimento, seja da vitrine, expositores ou interior da loja. Ela é quem traz o foco para 

produtos, demonstra pontos em destaque. Uma simples lâmpada traz um efeito teatral à 

determinada peça. 

Cada parte da iluminação desempenhará um papel específico no sistema geral. Os 

focos de luz realçam os produtos ou os manequins determinados, entretanto os refletores 

iluminam o conjunto. Assim, não se deve cuidar somente qual o foco a ser acentuado, mas 

também o tipo de lâmpada deve ser adequado a cada situação, e, a amplitude do foco que se 

quer destacar. (MORGAN, 2008) 

A utilização de luminárias em determinados pontos da loja, além de trazer elegância e 

sutileza, não perde a sua função principal que é a de destaque dos produtos. 
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Uma luminária seria inútil se nela não contivesse uma lâmpada adequada. A maioria 

das luminárias tem capacidade para suportar diversas lâmpadas, cada uma adaptada 

a determinada situação. A largura do feixe de luz depende do tamanho e da 

agrupação dos produtos ou artigos que se deseja iluminar (MORGAN, 2008.p.90). 

 

 

 Uma jóia, por exemplo, só requer um feixe de luz direto, que consiga destacar as 

qualidades principais da peça, qualquer amplitude maior da luz, iluminaria uma zona 

adjacente e desnecessária. Já nos casos de vitrines, se forem amplas e profundas podem ser 

utilizados refletores e focos de luz para iluminar artigos específicos, se for o caso de vitrines 

adjacentes entre si – uma janela ao lado da outra – devem ter uma quantidade de luz similar.  

 A cor dos produtos expostos deve ser levada em conta na hora de se escolher a 

iluminação, algumas cores absorvem e outras refletem a luz. 

 

 

Algumas cores absorvem a luz e outras a refletem. Se for aplicada uma cor que 

absorve a luz, como é o caso do preto e do azul escuro, será necessário colocar 

lâmpadas adicionais para que haja uma compensação. Os tecidos e tapetes também 

absorvem uma quantidade substancial de luz, seja no interior ou na vitrine 
(MORGAN, 2008, p.90). 

 

 

Também o que se deve considerar, é que a iluminação que se aplica durante o dia não 

é sempre a mesma que se necessita a noite. Uma vitrine que recebe grande quantidade de luz 

solar requer uma maior iluminação para que contraste com a claridade. A noite, se necessita 

de menos luz, pois as vitrines se destacam na escuridão noturna, há poucas fontes de luz que 

se possa entrar em conflito. (MORGAN, 2008) 

O que se pode perceber, é que assim como a iluminação tem demasiada importância 

na composição de um ponto de venda de luxo, os acessórios que são fatores de 

complementação, não são dispensáveis, são eles que ajudam a ambientar e, juntamente com as 

determinadas cores escolhidas, seja para a vitrine, seja para o interior da loja, montam a ideia 

que se deseja transmitir. 

Assim, eis que, uma vez escolhido o tema e os produtos que serão expostos, estes 

objetos terão a função de auxiliar na melhor composição das vitrines. Podem compreender 

somente um acessório, ou vários, de acordo com o tema ou que seja completamente diferente, 

dependendo do resultado que se quer obter.  
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Os acessórios, assim como seu próprio nome indica, são objetos que apóiam 

visivelmente os artigos que serão expostos. Uma vitrine pode incluir um único 

acessório ou uma série deles, que podem ter relação com a mercadoria exposta ou 

não ter nada a ver com ela. [..] os acessórios servem para realçar uma vitrine ou 

compor um interior, e teriam a mesma função de um set de filmagens 

cinematográficas ou um cenário de teatro (MORGAN, 2008, p.62). 

 

 

Isto posto entende-se que, como o próprio nome já diz, os acessórios servem para 

ressaltar os produtos e não se sobrepor a eles, pois, estão ali para criar um efeito diferenciado, 

de complementação. Acessórios são produtos secundários, mas, por vezes, tomam a forma de 

produtos primários, fazendo com que a composição apresentada fique mais completa. 

 

 

1.3.5 Interior da loja  

 

 

O visual do interior da loja é a principal característica de um estabelecimento, é 

através dele que se guiam os compradores, através de uma estrutura lógica, com objetivo de 

favorecer determinados pontos, os desejáveis, fazendo com que os clientes consumam 

determinados artigos.  

 

 

Um elemento chave para o êxito do interior de um ambiente é uma boa distribuição 

da planta. Em primeiro lugar é necessário estabelecer as adjacências dos diferentes 

produtos antes de projetar a distribuição dos mesmos. Existe uma grande variedade 

de opções de disposição de expositores e acessórios, assim como algumas regras 

básicas para a manipulação de produtos, a fim de exibir a mercadoria de maneira 

eficaz. [...] a união das zonas de produtos de grande demanda e de expositores 

interiores, junto com a posição do caixa e dos acessórios ajudará nas vendas do 

estabelecimento, (MORGAN, 2008, p.110). 

 

 

 Assim como a organização física da loja é imprescindível determinar a organização e a 

disposição dos produtos. Segundo Tony Morgan (2008) existem zonas diferentes de 

distribuição de produtos, são as chamadas zona platina, ouro, prata e bronze. A primeira zona 

é a de acesso a entrada do estabelecimento, é o principal ponto de vendas, é a zona mais 

rentável para compra, por isso chamada de zona platina, seguida da zona ouro, prata e bronze. 

A zona bronze, devido a sua localização é onde circulam menos pessoas, devido à sua 
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distância com a entrada da loja, portanto aqui se deve ter uma marca de prestígio, ou artigos 

de extrema importância para fazer com que o consumidor circunde por toda loja. 

 

 

 

Figura 2 - Zonas de disposição de produtos  

Fonte: MORGAN (2008, p. 116) 

 

 

As Figuras 2 e 3 demonstram como deve ser feita a exposição dos produtos dentro do 

ponto de venda, para que deste modo, fique melhor organizado, e que a sua distribuição seja 

feita de maneira efetiva. Estas imagens serão confrontadas com as do interior da loja em 

análise para que haja a percepção de como estão dispostos os produtos e acessórios em seu 

interior. Deste modo, tendo-as como base para comparação, de zonas platina, ouro, prata e 

bronze.  
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A grande influência na disposição destes produtos em zonas, são os expositores, que, 

dependendo de como estão organizados, suas formas, seus materiais, influenciam na 

percepção do cliente, o induzem, e os levam a situação de compra. No caso dos produtos de 

luxo, sempre deve haver um destaque maior, um brilho, um clima de especialidade fazendo 

com que o produto passe para o consumidor o sentimento de distinção, peculiaridade. 

 

 

1.3.6 Expositores 

 

 

Em se tratando de expositores, utiliza-se o conceito de racks lineares, utilização de 

mesas e expositores especializados. Os racks lineares são aqueles utilizados para lojas que 

vendem produtos mais caros, sofisticados, e exclusivos. Devem ser do mesmo estilo, formato, 

e utilizam-se para preferencialmente para expor as novas coleções e tendências, devem ser 

organizadas por cores, desde a mais clara até as mais escuras e tipos diferentes de peças da 

esquerda para a direita.  

A utilização de mesas serve como um recurso interessante para apresentar a 

mercadoria de forma que o cliente escolha com mais facilidade. Os clientes sentem-se mais 

confortáveis observando objetos em mesas, pois se tratam de um objeto pelo qual já são 

familiarizados.  

Figura 3 - Zonas de disposição de produtos II 

Fonte: MORGAN (2008, p.117) 



 

 

35 

E por fim, os expositores especializados são aqueles determinados para cada tipo de 

produto, conhecidos como estantes fixas, por exemplo, um espaço de prateleiras escolhido 

somente para a exposição de sapatos, outro para a exposição de cintos, um diferenciado para a 

apresentação de jóias, cada um de acordo com o seu estilo, (MORGAN, 2008). 

 

 

Uma estante fixada na parede, não é flexível, mas não por isso deixará de ser um 

ponto atrativo [...] se foram desenhadas adequadamente, podem criar zonas 

interessantes no interior da loja. As prateleiras, ou chamados suportes, podem ser de 

materiais diferentes, como a madeira, o vidro, o metal e o plástico. [...] em relação 

aos de madeira, é melhor que sejam laminados ou envernizados (MORGAN, 2008, 

p.141). 

 

 

Seguindo o conceito de análise do interior da loja, há que se falar na apresentação dos 

produtos. Pode ser feita através da apresentação por tipo de produto, neste ponto se exige um 

volume maior de produtos, geralmente exibidos em um único tipo por expositor. A agrupação 

desses produtos é influente perante o consumidor em termos de impacto. Morgan (2008) 

entende que a alternativa de coordenar vários produtos e exibi-los em uma série do mesmo 

tipo de produto demonstra uma grande variedade de modelos. Serve para mostrar a 

diversidade de cores, tecidos, medidas, estilos, preços, o que dará ao consumidor a idéia clara 

da gama de produtos disponíveis para escolha, além do fato de valorizar os produtos.  

A apresentação dos produtos é o ponto forte de um ponto de vendas, existe a chamada 

apresentação coordenada, esta que é importante para a moda e para os artigos do lugar. Todos 

os objetos e roupas, em conjunto, presentes na loja criam uma ambientação. Ainda ajudam ao 

consumidor no momento em que se depara com este tipo de distribuição, deste modo, pode 

haver uma espécie de instrução ao consumidor de como ele pode se utilizar de determinadas 

peças juntamente com outras, uma combinação que sozinho não conseguiria, por exemplo: 

 

 

A sessão de diversos artigos deve ser em função do estilo ou da tendência que se 

quer apresentar, uma estampa floral pode ser apresentada juntamente a tecidos lisos 

e listras para criar um tipo de ambiente, assim como os cinzas apagados e as cores 

naturais podem ser realçados na presença de objetos com cores mais vivas, para criar 

um clima contemporâneo, urbano (MORGAN, 2008, p.147). 
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Assim como, exemplificado na imagem a seguir: 

 

 

 

Figura 4 - Exemplo de apresentação coordenada de produtos  

Fonte: MORGAN (2008, p. 147) 

 

  

Na imagem apresentada, tem-se o exemplo de uma exposição coordenada de produtos. 

Foi criada uma ambientação com diversas peças de roupas, como casacos, blusas, vestidos, 

sapatos, no centro um expositor com uma jóia, no canto à esquerda outro expositor, poltronas. 

Estes produtos assim dispostos criaram o ambiente com todos os artigos da tendência, deste 

modo, fica mais simples demonstrar ao cliente como ele pode combinar certos artigos, 

percepção esta, que sozinho, ele não obteria. 
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1.3.7 Elementos de Acolhimento 

 

 

Para conseguir uma ambientação adequada do estabelecimento afim de que os clientes 

sintam-se a vontade, envolvidos na atmosfera global da loja e obtenham uma experiência 

adequada ao consumo, são utilizadas algumas fórmulas para tal sucesso. É o caso da música 

adaptada ao tipo de loja e produto oferecido. 

 

  

A música sem dúvida realça o ambiente geral da loja, contudo, deve-se pensar na 

adequação ao estilo dos produtos comercializados, assim como o perfil dos clientes 

que freqüenta o estabelecimento. [...] é também é aconselhável é estar ciente de que 

as letras das músicas tocadas não sejam de conteúdo ofensivo (MORGAN, 2008, 

p.170). 

  

 

 Outro ponto forte a ser explorado é a utilização de aromas dentro do estabelecimento, 

os aromas e fragrâncias estimulam os sentidos dos consumidores, sempre que os mesmos 

gostarem de um determinado perfume. Podem ser introduzidos em uma área específica para 

ajudar a promover determinado produto. Deve-se levar em consideração a sensibilidade das 

pessoas, algumas podem ser alérgicas a determinados aromas, ou sentirem-se sufocadas com 

determinados cheiros. A utilização de tais fragrâncias deve ser administrada de maneira sutil, 

fazendo com que se obtenha um ambiente que agrade a todos os possíveis consumidores, não 

sendo utilizado em demasia para que este tipo de situação degenerativa acabe afastando 

clientes ao invés de atraí-los.  

 

 

Cada pessoa tem a sua própria sensibilidade, ao que é de gosto de uns, a outros pode 

desagradar profundamente. Em um caso extremo, um cliente pode ser alérgico a 

determinado olor, o que comportaria conseqüências verdadeiramente preocupantes. 

O uso de aromas, portanto, deve poder ser controlado e modificado a vontade 

(MORGAN, 2008, p.171). 

 

 

Juntamente a esses dois pontos, música e aromas se têm a utilização de plantas, estas 

que são um sistema muito efetivo para a criação de um ambiente devido a sua cor e até ao seu 

aroma. As plantas trazem uma idéia de vida, fazendo com que o ambiente pareça bem cuidado 

e apresentado aos olhos de quem o vê. 



2 METODOLOGIA 

 

 

 A pesquisa se realizou inicialmente com uma visita a loja, para uma conversa com a 

gerente da loja Silvana Goularte a cerca da possibilidade de obter como objeto de análise a 

loja Villa Santé. Após a aprovação, foi feita uma entrevista com a gerente sobre a loja, as 

clientes, o ambiente, o histórico da loja, sua construção, a maneira como os administradores 

observaram o mercado para trazer a loja à Santa Maria. 

 Em um terceiro encontro, ocorreu a análise em questão, onde foram realizadas as 

fotos, de cada ambiente individualizado, cada detalhe, e acessório. Todos os passos feitos com 

a aprovação e auxílio da gerente e demais funcionárias da loja. 

Como podemos ver, trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, pois a 

finalidade de se chegar ao objetivo de análise os critérios do luxo na loja, segundo Michel 

(2005, p. 33), “fundamenta-se na discussão da ligação e correlação de dados interpessoais, na 

co-participação das situações dos informantes, analisados a partir da significação que estes 

dão aos seus atos”. 

 

 

Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, 

mas convence na forma de experimentação empírica, a partir de uma análise feita de 

forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação 

lógica das ideias, pois os fatos em Ciências Sociais são significados sociais, e sua 

interpretação não pode ficar reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da 

realidade (MICHEL, 2005, p. 33). 

 

 

A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2001), responde a questões muito 

particulares, nas ciências sociais, buscando um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. O autor ressalta que este tipo de pesquisa trabalha com um universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

 Em relação ao caráter exploratório, o ponto em destaque são as visitas feitas a loja, a 

observação, o momento da captação das imagens. Este tipo de metodologia foi utilizado para 

o levantamento dos aspectos sobre o luxo presentes na loja Villa Santè. Aqui, se buscou 

esclarecer as opiniões, buscar informações, pois, segundo Gil (2006, p. 43), “as pesquisas 
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exploratórias têm como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, 

tendo em vista a formulação do problema”.  Ante o exposto, o autor acrescenta que o objetivo 

das pesquisas de caráter exploratório é proporcionar maior visão e aproximação acerca do 

fato.  

 Este trabalho foi sustentado por pesquisa bibliográfica baseado nos estudo de André 

Cauduro D‟Angelo, que aborda o tema luxo, sua formação e conceituação, pois para todo 

trabalho se necessita de um embasamento teórico e de fontes seguras para tratar de 

determinado tema.  Quanto ao método bibliográfico, de acordo com Gil (2006, p. 65) a 

pesquisa bibliográfica é “desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido 

algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de 

fontes bibliográficas”. A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente (GIL, 2006). 

Também, a respeito de pesquisa bibliográfica, Stumpf (2005, p.53) coloca que “à 

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

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

investigar”. Então, percebe-se que a utilização deste método é de extrema valia, pois, é 

necessário para a construção de determinado estudo. 

 A fim de obter a percepção de onde se manifestam os cinco critérios de luxo 

caracterizados por D‟Angelo, é que o estudo se focou na metodologia do estudo de caso, aqui 

o método que representa “a estratégia preferida quando se colocam questões do tipo “como” e 

“por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se 

encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real”. Ainda 

conforme Yin (2002), o estudo de caso contribui para a compreensão dos fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais e políticos, permitindo uma investigação preservando as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real. Quando os acontecimentos 

contemporâneos são examinados, o estudo de caso apresenta-se como uma estratégia que 

disponibiliza uma ampla variedade de evidências, tais como documentos, entrevistas e 

observações (YIN, 2002). 

 Como se quer perceber e analisar o luxo na loja Villa Santè, esta técnica foi 

apropriada porque “o estudo de caso é vantajoso quando o pesquisador deseja „compreender 

os processos e interações sociais que se desenvolvem nas organizações, situando-os no 

contexto histórico – atual e/ou passado – no qual estão imersos‟” (GODOI, 2006, p. 127).  
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 O estudo de caso se tornou uma metodologia expressiva, pois através dele pode-se 

perceber e analisar os objetivos de notar como se manifestaram os critérios do luxo, em que 

expressões a construção e organização do ponto de venda influenciam nesta percepção. Como 

se exprimem o ambiente em harmonia com os produtos disponibilizados. Pode-se 

contextualizar e compreender os objetivos de maneira positiva, pois através da observação e 

análise das imagens através de uma pesquisa descritiva, de análise de conteúdo se pôde chegar 

a conclusão a que este trabalho se destina. 
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2.1 OBJETO EMPÍRICO: VILLA SANTÈ E LANÇA PERFUME 

 

 

A loja Villa Santè foi a primeira revendedora exclusiva da marca Lança Perfume no 

Brasil, projetada especialmente para atender as exigências dos consumidores da marca, 

localizada no centro da cidade de Santa Maria, mais especificamente na segunda quadra da 

Rua Dr. Bozzano, conhecida como a rua onde se encontram as principais lojas do comércio da 

cidade. 

 A marca Lança Perfume, apresentada na loja é brasileira, e busca reescrever a história 

do luxo no mercado nacional da moda. Pertence ao grupo La Moda, e foi criada em 1986, 

onde se limitava a um público totalmente diferente, voltado ao mercado infantil. A grife 

Lança Perfume surgiu no ano de 2006 lançando-se no mercado adulto e feminino. De tal 

modo, a marca infantil foi extinta e o grupo passou a se dedicar somente a marca Lança 

Perfume. 

As primeiras coleções tiveram a participação das atrizes brasileiras como Monique 

Alfradique e Carol Castro,  buscando trazer à marca reconhecimento nacional e uma rápida 

expansão no mercado.  

Hoje, com sua evolução, foi adotado um posicionamento direcionado ao mundo 

fashion e ao luxo acessível, a marca nomeia-se como tal, incorporando ao seu casting 

modelos internacionais como Ana Beatriz Barros, Ellen Jabour, Isabelli Fontana, Coco Rocha, 

Maryna Linchuk, Anna J, Catherine Mcneil, Karmen Pedaru e Marloes Horst.  

Para ter um relacionamento mais próximo com suas clientes, a marca investiu na 

construção de blogs, o blog “LP by Lança Perfume” 
6
 em que todos os dias são postados looks 

feitos com as roupas da marca, e as novidades que acontecem no mundo fashion, mostra 

imagens de atrizes no tapete vermelho, eventos de moda, lançamentos de coleções, artigos 

contendo informações sobre as últimas tendências. E também o  blog “Luxo Acessível” 
7
 que 

traz as inspirações e notícias das principais grifes mundiais, com dicas e observações sobre 

marcas dentro do universo do luxo acessível. 

A marca Lança Perfume é dotada de linha própria de vestidos, calçados e acessórios, 

todos envoltos no conceito da busca pela inserção mercado de luxo. As peças são trazidas 

para a loja Villa Santè com exclusividade, cada peça tem somente uma variação de tamanho, 

                                                 
6
 http://www.lancaperfume.com.br/bloglp/# 

7
 http://www.luxoacessivel.com/ 

http://www.lancaperfume.com.br/bloglp/
http://www.luxoacessivel.com/
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tratando-se das peças mais comuns como os jeans, e as peças expostas no ateliê, que são os 

vestidos considerados de alta costura e são únicos, peças individuais. 

Logo abaixo (Figura 5) estarão evidenciadas as imagens da logomarca da Lança 

Perfume, assim como da loja Villa Santè. Também, alguns exemplos dos últimos anúncios de 

ambas.  

 

 

 

 
Figura 5 - Logotipos da marca Lança Perfume  

Fonte: Blog "LP by Lança Perfume" (2011) 

 

 

A Figura 6 mostra a imagem do Outdoor e dos cartões da loja. 

 

 

 
Figura 6 - Imagem de Outdoor e cartões da loja 

Fonte: Imagens disponibilizadas pela loja (2011) 
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Na Figura 7 apresenta-se a logomarca da Villa Santè e o convite para coquetel de 

lançamento da Coleção Outuno/ Inverno da loja, também como exemplo dos últimos 

anúncios. 

 

 

 

 

Figura 7 - Logo da loja e Convite para coquetel de lançamento da Coleção Outono/Inverno 

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

Como pode ser constatado através das imagens acima colocadas, a marca se coloca 

com peças publicitárias de qualidade estética muito próxima das apresentadas pelas marcas 

internacionais de luxo e luxo acessível. A sugestão é de um desfile em semana de moda. As 

duas marcas apresentadas são diferentes, o que pode sugerir uma migração da marca antiga 

com o nome por extenso que se “transforma” em uma sigla composta somente pelas letras 

iniciais de cada palavra “LP”. É interessante prestar atenção nos dois blogs, seus nomes e 

assuntos relacionados. Uma marca em transformação, se reposicionando e saindo do mercado 

convencional de calças jeans em direção ao mercado prime. 

 



3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

Com base nas observações realizadas no interior e características apresentadas pela 

fachada da loja Villa Santè percebe-se que o design é o ponto principal da loja, sendo os 

detalhes características diferenciais na composição. A partir da teoria aqui apresentada e 

estudada, podem-se analisar as características positivas em relação à decoração e à 

ambientação do local. 

 

 

3.1 ASPECTO VISUAL DO EXTERIOR E VITRINES DA LOJA 

 

 

As vitrines são o primeiro contato do cliente com o ponto de venda, no caso das 

analisadas, tem-se o tipo de vitrine aberta, em que se utiliza a luz interna da loja, juntamente 

com a sua própria iluminação. 

Estas devem chamar a atenção e fazer com que haja um fascínio por parte do 

expectador (MORGAN, 2008), é o caso encontrado na Villa Santè tratando-se de uma vitrine 

ampla, em que contém as últimas novidades da marca (Figura 8). Por ser uma vitrine aberta 

permite que o cliente observe o que há de produtos expostos dentro da loja, convidando o 

cliente a conhecer o ambiente interior. Também, são dotadas de temas, na data da presente 

análise o tema em destaque era o jeans e o verão 2012.  
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Figura 8 - Vitrines da loja 

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

Na vitrine um (1) (Figura 9) encontrou-se o tema do verão 2012 e o tema jeans. 

Estavam dispostos dois manequins com as novas estampas trazidas pela marca, da coleção de 

verão. Composta por um vestido floral, sapatos caramelo e uma clutch, no outro manequim 

contendo uma blusa da mesma estampa do vestido, um colar, um short de rendas branco, um 

sapato no mesmo tom do outro manequim. Todos em harmonia, fazendo com que o conceito e 

o tema não se percam. Também, dispostos no chão, uma sandália rasteira com a estampa de 

onça, dois shorts jeans e complementando-os como acessórios cintos dourados. Aqui, se 

encontra, um painel de acrílico do tamanho da vitrine com uma foto em preto e branco do 

desfile de uma das coleções da marca Lança Perfume.  

A disposição dos elementos na vitrine assim como todos os critérios apresentados na 

primeira vitrine está de acordo com os moldes de apresentação de vitrines dos artigos de luxo, 

que visam apresentar vitrines dotadas de temas, abertas por trás, produtos expostos facilmente 

e iluminação direta e indireta (MORGAN, 2008). 
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Figura 9 - Vitrine 1 e mural de acrílico da parte posterior 

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Acessórios - vitrine 1  

Fonte: Autoria própria (2011) 
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As cores escolhidas para compor a vitrine 2 (Figura 11) remetem a um clima mais 

quente, no mesmo conceito  jeans e verão. O jeans branco e a amplitude da cor rosa na blusa 

do primeiro manequim, uma bolsa estilo “navy”, e sapatos no mesmo tom da blusa. O 

segundo manequim conta com uma jardineira branca, detalhes em dourado e por baixo uma 

blusa estampada, porém com a predominância do tom rosa. Esta parte da vitrine é considerada 

mais aberta que a outra, pois nesta o acessório que complementa a vitrine na parte de trás, 

uma espécie de estrado de madeira tratada em tons de branco e dourado (Figura 16), 

complementada com os acessórios dispostos na vitrine, estes também brancos e dourados, as 

luminárias brancas e os frascos com brilhos no seu interior (Figura 17), selados com um laço 

na cor preta com pequenos detalhes em pérolas, o que se passa a idéia de clássico e perspicaz, 

onde remetem a idéia de aromatização do ambiente.  

 

 

 

Figura 11 - Vitrine 2 - vista pela frente e trás  

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

As cores escolhidas para ambas as vitrines se complementam. Trazem o efeito do calor 

e do frescor do verão, unidas ao conceito da moda. O branco, os tons pastéis e o preto, assim 

como o dourado e o marrom nos acessórios, apoiados no contraste das cores rosa, branco e 
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marrom da vitrine seguinte faz com que sejam expressos os dois pontos fortes do conceito 

verão, atrelados as peças luxuosas. O dourado que representa nobreza, traz complementação 

às vitrines, assim como a função dos acessórios, a cor está ali para trazer o requinte, a 

ostentação e a altivez necessária aos produtos de luxo 

A primeira gama de cores da vitrine 1, os tons pastéis e amendoados unidos a cor 

dourada remetem o clima de frescor que se deseja ter no verão, pois traz a idéia de calma, 

suavidade, leveza  e modernidade. Na segunda gama de cores exposta na vitrine 2, está o 

“quente” do verão, a exposição do rosa pink faz menção a feminilidade acompanhada do vigor 

e nobreza causados pelo dourado, juntamente acrescido do tom branco, que reflete a luz, que 

inspira limpidez.  

Em ambas, se utilizou o esquema de cores similares, aquele em que se têm duas ou 

mais cores situadas no mesmo círculo cromático e que interagem entre si. São assessorados 

pelo estrado de madeira branca e dourada na parte posterior da vitrine, assim como o painel de 

acrílico, um material especial, trazido à vitrine como forma de suplemento sutil, porém de 

grande destaque, nas cores que inspiram o luxo, o preto e o branco. 

Acredita-se importante ressaltar, também, que a vitrine não é completamente fechada 

atrás, o que traz certa facilidade em movimentar as peças e, permitindo ao pedestre uma visão 

parcial do interior da loja. 

 

  

3.2 DESIGN DO INTERIOR DA LOJA 

 

 

A loja apresenta uma diversidade de tipos e forragens das paredes em que algumas das 

paredes do local são forradas em tecido (Figura 30), sendo este um ponto forte, uma vez que a 

aparência de renda bordada, provocada pelo recobrimento com tecido, traz um ar de requinte 

ao ambiente, relacionado diretamente ao conceito citado por Tony Morgan (2008) que a 

aplicação de tecidos seja nas paredes ou no espaço interno dos provadores criam um efeito 

dramático, fazendo com que o ambiente se torne especial e diferenciado. Os provadores detêm 

outro tipo de parede, também forradas de tecido, com conceitos diferenciados, mas 

complementares, o primeiro de listras em tons claros, aqui é onde acontece o dia a dia da loja, 

onde são experimentadas as peças com mais fluxo de vendas, portanto sua ambientação é 

mais clara e remete a feminilidade por se tratar do tom rosa e branco, já no ateliê onde as 
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peças são mais requintadas a parede é de um tom mais escuro e possui detalhes em dourado 

(Figuras 26 e 28).  

Ao entrar na loja pode-se observar à direita (Figura 12) uma parede de tijolos rústicos, 

contrastando com uma parede branca no lado oposto que contém a logo da loja. A parede 

branca com a logo dourada faz com que a mesma fique em destaque em meio a inúmeros 

objetos entre peças de decoração e produtos que chamam a atenção, porém sendo apurado o 

suficiente que chama os olhos de quem entra na primeira parte da loja. 

 

 

 

Figura 12 - Logo da loja - contraste entre parede de 

tijolos e parede branca  

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

Todos os detalhes da loja são peculiares sendo os móveis, por exemplo, feitos de 

madeira assim como as mesas expositoras e um dos expositores de sapatos (Figura 13). A 

parte mais interessante destes móveis é onde se encontram os provadores de sapatos (Figura 

13), se trata de um móvel decorativo e funcional, este móvel cria um ambiente novo dentro do 

espaço da loja, uma área exclusiva de sapatos, e que, conta com o auxílio de uma grade de 

ferro para a decoração e separação da primeira parte da loja. Morgan (2008) relata que 
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acessórios e expositores de madeira tratada ou envernizada são grandes auxiliares para uma 

melhor exposição dos artigos no interior da loja. 

 

 

 

Figura 133 - Expositor de sapatos em madeira, ambiente do provador de sapatos e espelho 

envolto em moldura de madeira 

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

No que tange aos espelhos, a loja é repleta deles, sendo que cada provador comporta 

um em cada cabine, e um na parte externa cobrindo toda a parede, semelhante ao da parte dos 

sapatos, onde há um espelho com moldura de madeira também do tamanho de uma parede 

(Figura 13). Alguns móveis como as mesas expositoras possuem espelhos, outros não. 

Juntamente com todas essas características a loja prima por manter a sua imagem de 

marca fixa na memória dos clientes e para isso por todos os lados estão espalhados símbolos 

que remetem a marca. Estes símbolos podem ser vistos em cubos de papel (Figura 23), fotos, 

catálogos, murais admiráveis, outdoor externo fazendo assim com que todos estes elementos 

tragam lembranças da marca às pessoas mesmo que no seu subconsciente.  

 A loja prima por possuir um ambiente claro, portanto há iluminação solar a 

partir da penetração dos raios de sol através da porta de entrada e vitrais no fundo da loja 
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(Figura 32), juntamente com o efeito das lâmpadas, lasers e refletores trazem o clima ideal, 

pois assim, todos os produtos ficam em destaque.  

A luz deve ser utilizada de forma a valorizar o produto, na loja Villa Santè há um 

projeto de iluminação geral, onde se encontram refletores espalhados pelo teto com 

direcionamento para as paredes (Figura 14), no caso da iluminação do mural que lá se 

encontra, e os outros direcionados ao centro da loja, para iluminação das roupas, assim como 

conta com a presença de luminárias especiais direcionadas a cada tipo de produto, iluminando 

com sutileza e elegância exaltando as principais peças. Este projeto de iluminação 

proporciona uma maior visibilidade e valorização dos produtos, orientando os olhos dos 

clientes aos produtos que se quer dar destaque como, por exemplo, no caso da loja o foco que 

mais se destaca são os sapatos (Figuras 20 e 21) (MORGAN, 2008). 

 

  

 

Figura 14 - Refletores gerais  

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

A parte da vitrine conta com uma iluminação especializada, pois nela incide também a 

luz interna da loja, por se tratar de uma vitrine aberta, também há refletores posicionados no 
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teto para iluminação do conjunto, e dois refletores em cada parte da vitrine com foco 

diretamente nos manequins, e peças em destaque (Figura 15). 

 

 

 

Figura 15 - Refletores gerais, e focos de luz - vitrine 1  

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

Na entrada da loja, onde é o ponto de maior fluxo de saída de produtos, a mais 

rentável para loja, conhecida zona platina tem-se luzes de laser (Figura 16), um esquema 

diferenciado, que contribui para o conceito da loja, assim como a ambientação diferente, 

inovadora e moderna. 

 

 

 

Figura 16 - Luz de Laser  

Fonte: Autoria própria (2011) 
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As luminárias expostas possuem lâmpadas especiais, e são utilizadas além de sua 

função principal como objetos de decoração. Estão presentes no centro da loja (Figura 17), 

feitas de um tecido sintético, assim como as outras (Figura 17) cobrem a área onde está 

localizado o móvel que contém os acessórios da marca e os catálogos da coleção. 

As disposições de luzes e lâmpadas, luminárias todas conectadas bem distribuídas 

contribuem para a formação do ambiente de luxo, as misturas de conceitos, como os lustres de 

cristal, os lasers, um remetendo ao clássico e antigo e outro a modernidade e os efeitos 

especiais, fazem com que o ambiente se torne especial, clássico e moderno, chique e 

contemporâneo, fazendo um link de épocas que geram um resultado diferenciado e único. Os 

lustres de cristal trazem o requinte, a forma única e alinhada, as luminárias destacam pontos 

interessantes da loja, a iluminação dos expositores de sapatos faz com que eles sejam tidos 

como especiais, únicos. Cada ponto iluminado da loja consegue remeter a sensação de 

vontade de compra. Faz com que cada produto pareça único e perfeito. 

 

 

 

Figura 17 - Luminária Central – Luminária posicionada sobre os acessórios 

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

Os provadores contam com uma iluminação por trás do espelho (Figura 18), para que 

o produto possa ser visto da melhor maneira possível, fazendo com que a luz toque em toda a 

peça e em toda a pessoa que a veste, de cima a baixo, pois se tratam de lâmpadas grandes e de 

luz fria.  
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Figura 18 - Iluminação atrás do espelho – provador  

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

Conta também com a presença de lustres de cristal (Figura 19), o que se trata de um 

material nobre, caro, exclusivo, fazendo com que se adéqüe ao mundo do luxo. Juntamente a 

isso, no espelho maior, localizado fora dos provadores, há duas lâmpadas direcionadas ao 

espelho. 

 

 



 

 

55 

 

Figura 19 - Lustre de Cristal – provador 

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

Nos expositores de bolsas e sapatos (Figuras 20 e 21), há dois pontos de luz no teto e a 

luz mais forte é embutida no móvel, cobrindo as laterais e as partes de cima a baixo, fazendo 

com que todos os objetos fiquem em evidência e no foco principal. 
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Figura 20 - Iluminação do expositor de sapatos e acessórios - pontos de luz e 

iluminação direta  

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

A Figura 21 é outro exemplo de iluminação que mostra como todos os objetos estão 

em evidência e são o foco principal. 
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Figura 21 - Iluminação do expositor de sapatos  

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

Todos estes elementos ajudam na produção de uma atmosfera de luxo, a conexão de 

todas estas informações acarreta um efeito especial, único, distinto. A diferenciação, 

suntuosidade, valores, cuidados, caprichos, elaboração e a sutileza do luxo estão associados 

ao universo exclusivo da loja, mesmo que esta seja dedicada aos produtos de luxo. 

Como já citado, os acessórios servem para a complementação e harmonização do 

ambiente, convêm para dar um ar mais clássico, ou sofisticado, no foco do estudo, os 

acessórios são a parte mais vibrante da loja. Eles encontram-se espalhados por toda a parte, 

fazendo com que a loja pareça o lugar ideal para a compra, cada canto da loja tem em seu 

espaço um acessório que a torna especial, são detalhes, porém que penetram nos olhos de 

todos que passam. Efetivamente cumprem o seu papel, seja na decoração ou na integração do 

espaço. 

Na entrada da loja se tem como acessório o tapete com a logo da loja e a seguir, ao 

lado está posicionado um expositor, o tablado de madeira contendo pequenas caixinhas 

personalizadas da marca abaixo dos expositores, estas caixas em tons de preto e branco 
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encontram-se em quase todos os ambientes da loja, estão presentes juntamente ao espaço de 

bolsas e sapatos, nos móveis, no corredor que dá acesso ao atelier e aos provadores, como 

mostra a Figura 22.  

 

 

 

Figura 22 – Tapete e caixas personalizadas 

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

Assim como, estão espalhados propositalmente pelos cantos, cubos grandes de papel 

(Figura 23) onde em cada lado contém uma modelo e alternadamente a marca da loja, além de 
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decorativo, estes detalhes fazem com que a imagem de marca fique fixa na cabeça dos 

clientes, mesmo que involuntariamente, a marca sempre se encontra em evidência. 

 

 

 

Figura 23 - Cubos de papel – acessórios 

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

Entre as vitrines estão dispostos os acessórios mais luxuosos e delicados de toda a loja 

(Figuras 24 e 25), em um expositor de madeira, encontram-se frascos de aromas, porta 

retratos com espelhos, caixinhas de antiguidades caras, vasos de cristal, vasos de porcelana, 

assim como luminárias antigas. Todos os acessórios em tons de dourado com preto, brilhantes 

e soberbos. 
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Figura 24 - Acessórios em prateleiras entre as vitrines 

Fonte: Autoria própria (2011) 
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Figura 25 - Detalhes dos acessórios 

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

No primeiro provador encontra-se um suporte de máquina de costura reformado, onde 

dentro dele estão disponíveis acessórios mais caros, além de uma bomboniere com doces e 

almofadinhas delicadas para a colocação de alfinetes, além disto, encontram-se as caixas da 

marca e um catálogo especial para as clientes (Figura 26). Também, há um puff rosa para 

combinar com as cortinas dos provadores e a decoração (Figura 26). 

 

 

 

Figura 26 - Máquina de costura adaptada, caixas personalizadas e demais acessórios – 

Interior do provador – parede e inserção dos acessórios 

Fonte: Autoria própria (2011) 
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No segundo provador onde é localizado o atelier, os acessórios são relacionados ao 

corte e costura, na entrada tem-se uma máquina de costura antiga, reformada, juntamente com 

um ferro em brasa, abaixo da placa “ATELIÊ” (Figura 27), dentro do provador também se 

encontra uma poltrona antiga e reformada (Figura 27), trazendo ao local onde estão os 

produtos mais nobres um ar vintage, assim como um refletor em bronze. 

 

 

 

Figura 27 - Cadeira remodelada, vintage – Acessórios da entrada do ateliê 

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

As cortinas douradas também complementam a idéia de superioridade, preciosidade, 

pois o tom dourado está diretamente ligado ao conceito de luxo, a ideia de nobreza, 

suntuosidade, superioridade, assim como o tapete mais felpudo e intenso (Figura 28). 

 

 



 

 

63 

 

Figura 28 - Provador do ateliê  

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

A distribuição de produtos no interior da loja é o fator de potencialização de vendas, é 

através do posicionamento dos produtos e acessórios que se induz o consumidor a compra.  

Como norteia Tony Morgan (2008) em relação à distribuição dos produtos, a loja está 

verdadeiramente de acordo com seus estudos, pois logo na entrada, conhecida como zona 
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platina, estão os produtos mais populares como os jeans, vestidos, blusas, e roupas da estação, 

na zona ouro estão os sapatos, bolsas e acessórios, na zona bronze estão dispostos os 

provadores e na zona bronze, como aconselhado os produtos mais nobres para que haja a 

circulação de pessoas na loja, está localizado o ateliê contendo as peças mais caras e nobres 

da loja (Figura 29). 

 

 

 

Figura 29 - Comparação da distribuição de zonas platina, ouro, prata e bronze da loja  

Fonte: Adaptação da autora (MORGAN 2008, p. 33) 

 

 

Os expositores utilizados são os conhecidos como racks lineares, aqueles em que se 

devem ser expostos os produtos mais caros sofisticados e exclusivos. Na loja, desde as roupas 

mais comuns até os vestidos encontrados no ateliê estão dispostas neste tipo de rack.  

As roupas estão separadas por tipo e cores, sendo posicionadas na direita de quem 

entra os vestidos coloridos e estampados, à frente as calças e shorts jeans, e à esquerda as 

blusas e vestidos mais sóbrios, de acordo com a sua coloração (Figura 30). 
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Figura 30 - Divisão por tipo, cor, tamanho de produtos  

Fonte: Autoria própria (2011) 
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As roupas em lojas de luxo devem ser apresentadas de acordo com a sua cor, 

começando da cor mais clara à cor mais escura, isto é o que acontece nos expositores das 

roupas de cores sóbrias, onde se estão separados do mais claro ao mais escuro como 

demonstra a imagem. 

 

 

 

Figura 31 - Expositores - de tons mais claros aos mais escuros  

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

Alguns sapatos estão abaixo dos expositores de roupas, é o caso das sapatilhas perto 

das calças e shorts, fazendo disso uma certa indução ao consumo, não sendo necessário que os 

clientes vão até a parte de cima da loja para perceberem que há sapatos disponíveis para a 

venda. 

Também se utiliza a colocação de mesas para a exposição de produtos, como mostra a 

Figura 32, elas estão no centro da loja e nas laterais, são mesas de madeira tratada, algumas 

com espelhos, outras somente com madeira, cada uma sendo utilizada para a melhor 

exposição de determinados produtos, em sua maioria roupas e alguns acessórios. 
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Figura 32 - Expositor mesa com espelhos – Corredor com a presença de vitrais para a penetração da luz. 

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

Os sapatos, bolsas e acessórios estão colocados em expositores especializados, são 

uma espécie de prateleiras embutidas e iluminadas, há um espaço dedicado somente à estes 

produtos, chamado de LP BAG + SHOES . São dois tipos de expositores, um de madeira, com 

fundo branco para que a luz ressalte o produto fazendo com que ele fique em primeiro plano 
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(Figura 33), neste expositor ficam expostos os últimos lançamentos da marca, só que aqui são 

os coloridos, chamativos, extravagantes. E o outro expositor, se trata de prateleiras de vidro, 

também com fundo branco (Figura 33), para que haja o mesmo efeito de luz e destaque do 

outro expositor, porém aqui, os produtos apresentados são os mais clássicos, que podem ser 

utilizados em qualquer estação. 

 

 

 

Figura 33 - Expositor de madeira, iluminação interna. – Expositor de prateleiras de 

vidro, iluminação interna 

Fonte: Autoria própria (2011) 
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Ainda, seguindo na análise de exposição de produtos temos que os produtos devem ser 

expostos por tipo de produto, o que ocorre no presente estudo, pois cada gama de produtos é 

exposta de uma maneira, de acordo com seu expositor adequado, as calças estão dispostas em 

um rack separado, os vestidos em outro ponto da loja, as blusas em outra extremidade, assim 

como os sapatos e acessórios. 

 Há também a conhecida apresentação coordenada dos produtos, em que se cria uma 

ambientação, é o que ocorre na imagem a seguir, em que os manequins estão compondo o 

ambiente utilizando diversas peças da loja, produtos diferentes como roupas, acessórios e 

sapatos. 

 

 

 

Figura 34 - Apresentação coordenada de produtos  

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

A utilização de música realça o ambiente geral da loja, e esta deve ser utilizada de 

acordo com o público que se deseja atingir, isto para que não cause um estranhamento por 

parte dos clientes.  
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No caso da loja Villa Santè a música é utilizada como ferramenta para um estímulo de 

compras. Com presença de um mural (Figura 35), que unifica a imagem e o som, onde 

permanece apresentando os últimos desfiles das estações da marca Lança Perfume ajuda a 

fixar a imagem da marca, os produtos que podem ser encontrados na loja, e juntamente a isto, 

toca músicas em ritmo de desfiles de moda, fazendo com que os clientes animem-se e sintam-

se dentro do próprio desfile, criando uma expectativa no consumidor, uma vontade. 

Além das características citadas, trata-se de um produto contemporâneo e tecnológico, 

um acessório de alto custo para a composição do ambiente, unificando a idéia de moderno e 

luxuoso. 

As caixas de som estão distribuídas por toda a loja, cobrindo todos os ambientes, até 

mesmo o ambiente externo. Dentro dos provadores a música é um grau mais baixa, e na parte 

da entrada, na parte frontal da loja o som é mais impactante. 

A música, no contexto em que se insere é uma ferramenta muito eficaz, pois além de 

estimular, cumpre adequadamente o seu papel na ambientação, de forma a favorecer e 

enaltecer o conceito da loja. 

 

 

 

Figura 35 - Mural eletrônico - imagem e som  

Fonte: Autoria própria (2011) 
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O aroma é uma característica presente, trata-se de um cheiro agradável e receptivo, 

com notas florais e cítricas, na parte frontal da loja, o aroma é mais forte, fazendo com que se 

espalhe pela porta de entrada, chegando até a rua, já nas partes dos provadores e atelier o odor 

se torna mais sutil. 

A utilização de plantas também é encontrada na ambientação da loja, tanto no 

ambiente interno quanto no ambiente externo, no ambiente interno são encontradas em vasos 

distribuídos igualitariamente no corredor de acesso ao atelier, e, no ambiente externo a 

presença de árvores, gramíneas, vasos e flores, adequados a criação e utilização dos conceitos 

utilizados no referencial. 

 

 

 

Figura 36 - Utilização de plantas na ambientação  

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

A loja ainda conta com um espaço externo para a produção de eventos, como desfiles 

e coquetéis de lançamento, festas temáticas. Trata-se de um local aberto, uma espécie de deck, 

arejado, composto por árvores, bancos mesas e cadeiras de madeiras, uma banheira antiga e 

modificada figurando como uma champanheira (Figura 37). 
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Figura 37 - Espaço externo – dec- Banco, utilização de verde, plantas, ambientação externa 

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

A loja também possui um outdoor próprio, como mostra Figura 38. 

 

 

 

Figura 38 - Outdoor na parte externa  

Fonte: Autoria própria (2011) 

 

 

Tendo em vista todos os pontos apresentados e discutidos até então dentro da estética e 

funcionamento da loja, desde o posicionamento de produtos até a iluminação, pode-se 
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observar a presença dos cinco critérios de luxo citados pelo autor André Cauduro D‟Ângelo, 

ao ponto que os produtos são dotados de uma marca, ou seja, todos os produtos encontrados 

dentro do estabelecimento são da marca Lança Perfume, esta conhecida em todo país após 

passar por uma transformação para a entrada em um novo segmento de mercado. Portanto 

entende-se que neste quesito a loja compreende o fator marca.  

Já em relação ao fator qualidade, os produtos são dotados de qualidade, mas não são 

compostos por materiais nobres, porém, algumas peças são produtos exclusivos na cidade. As 

calças, shorts e vestidos apresentados na parte principal da loja são fabricados em grande 

quantidade, não são feitos exclusivamente para uma só pessoa, de uma determinada forma. 

Porém, as peças dispostas no ateliê, são peças exclusivas, pelo menos na cidade é a única 

peça. 

A questão do preço das roupas e acessórios da marca entende-se que se trata realmente 

de luxo acessível, primeiramente pelo fato de serem artigos que demandam um desembolso 

financeiro maior, porém não podem caros e por proporcionarem facilidades no pagamento, 

descontos, parcelamentos, tudo para que o cliente tenha condições de compra. Em relação ao 

mercado da cidade e a maior parte da população, se trata do mercado de luxo, pois os preços 

giram em torno de um valor X, e, na presente loja os vestidos tratam de um valor quatro vezes 

superior do que nos estabelecimentos comerciais mais simples.   

Outro ponto de importante destaque é a localização da loja em relação a sua 

concorrência, as suas concorrentes diretas são as lojas Colcci e Mercamodas, e ambas estão 

localizadas na mesma região, tratando-se de alguns passos de distância umas das outras. 

Os produtos encontrados na loja não são raros, é uma característica clara dos produtos 

do luxo acessível, são produzidos em maior quantidade, são produtos mais simples e menos 

originais, e de fácil acesso. As calças jeans, blusas, corpetes, não se tratam de peças únicas e 

diferenciadas, com um trato especial, são peças de certa forma consideradas comuns, o que 

demonstra que a conceitualização de luxo se encontra mais adequada aos vestidos 

encontrados no ateliê, estes com uma necessidade de desembolso financeiro maior. 

Em relação à estética, após toda análise feita do ambiente da loja percebe-se que o 

ambiente é claramente posicionado como mercado de luxo, possui características físicas de tal 

ambiente. Desde a personalização dos tapetes, a logomarca exposta na parede, o fato de 

possuir murais espalhados, efeitos de lasers, músicas, aromas, disposições de produtos bem 

elaboradas e trabalhadas, artigos de primeira linha, o chão de porcelanato, as madeiras 

tratadas, o espaço do atelier, tudo gira em torno da exclusividade. No interior da loja se 

respira o glamour, o luxo. A estrutura da loja, porém, é mais luxuosa do que os produtos que 
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comporta. O fato de ter uma área externa para eventos próprios, um outdoor interno, 

acessórios vintage, a utilização do verde, todos os pressupostos que uma loja de grande 

escalão comporta. 

A análise da estética da loja, em que se baseou este trabalho, feita com instrução dos 

ensinamentos dos autores Tony Morgan e André D‟Angelo, faz com que se perceba que entre 

os cinco critérios do luxo dentro do ambiente interno da loja tendo como base o primeiro 

quesito que é o fato de os objetos serem dotados de marca. Entendeu-se que os objetos da loja 

trazem consigo uma qualidade superior, uma agregação de valores em cada objeto lá 

distribuído, todos os objetos foram construídos e escolhidos diretamente para cada função sob 

a supervisão de um arquiteto e designer que fez com que a loja fosse projetada 

exclusivamente. Sua fabricação trouxe classe, e todos os cuidados fazem com que a loja seja 

considerada especial. É superior a todos os outros conceitos de lojas presentes no mercado de 

Santa Maria, e para D‟Angelo (2006) o produto de luxo é feito com capricho, os cuidados 

revelam na peça uma obra, onde o prazer se reflete. E a estrutura da loja traz o prazer, ela 

reflete um sentido de luxuria, de bem estar, cria a vontade de compra. 

Como se tem que o luxo é caro e raro, duas características principais do conceito 

(D‟ANGELO. 2006), entende-se que todos os produtos tem a mesma utilidade, uma mesa 

serve para a exposição de determinado produto, seja ela de plástico, de vidro, de madeira, ou 

um caixote, todos tem a mesma função. Lâmpadas servem para iluminar e cabides para expor. 

Porém, o material o qual é empregado na criação do interior da loja, as mesas de madeira 

tratada em tom escuro que remete ao clássico e antigo, são madeiras rústicas, entretanto 

modernas. Os lustres de cristal, o mural que comporta som e imagem, luminárias especiais, 

tipos de lâmpada, luzes de laser, todos feitos de materiais superiores, que tornam o produto 

caro, e sua manutenção também, até as cortinas dos provadores tratam-se de tecidos 

diferenciados. O chão da loja, metade em porcelanato, metade em madeira tratada, a ele 

agregados tapetes felpudos e de extrema qualidade. Espelhos gigantescos e iluminados. O 

conjunto interno da loja se trata de um diferencial, é de fato de qualidade elevada, daqui são 

extraídos os sentidos de prazer e contemplação muito citados pelo autor D‟Angelo (2006), o 

ponto de venda é individualizado, seletivo. 

Todos os itens citados acima fazem parte da composição da estética, pois, ambientes 

de luxo, requerem uma forma estética bem elaborada, que conte com uma aparência ímpar, 

particular, que saia dos moldes comuns, e como percebido durante todos os quesitos e 

imagens apresentados percebe-se que através do conceito estético há um convite ao consumo. 

A beleza atrai a posse, e faz com que a bem elaborada utilização do espaço da loja circunde a 
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estética particular e absolutamente diferente do convencional. Nota-se que o simples fato da 

Villa Santè apresentar um espaço externo enorme para seus próprios eventos faz com que ela 

seja dotada de uma estética diferenciada.  

A parte estética é a característica mais importante de todos os quesitos analisados, nela 

estão comportados os produtos que devem ser objetos de desejo, tornando-se uma 

necessidade. Todos os objetos que compõem uma loja estão presentes em qualquer outras 

loja, porém aqui, há o espetacular, o superior, luxuoso, nada nesta loja tende ao comum, todos 

os detalhes são caprichados e especiais, tudo é privativo. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste estudo, realizado na loja Villa Santè na cidade de Santa Maria, podemos analisar 

e conhecer melhor o mundo da estética dos pontos de venda de bens de luxo, através dele há 

como perceber se um estabelecimento é considerado como tal, se possui as peculiaridades 

principais em relação ao universo da moda e luxo. Conhecemos um pouco da conceituação do 

mercado de luxo, da alta costura, da inicialização da moda, situada sobre os principais 

conglomerados da moda e os principais estilistas de marcas de luxo mundial. 

Foram analisados os elementos essenciais na construção de um ambiente de luxo 

juntamente com a estética dos pontos de venda de bens de luxo. Nesta classificação 

incorporados os autores André Cauduro D‟Angelo (2006) com os cinco critérios de 

classificação de produtos que são a qualidade superior, em se tratando se ascendência em 

relação aos demais produtos existentes, nobreza e distinção; A raridade, que consiste no fato 

da exclusividade, escassez e unicidade, a estética que reside no fato da boa apresentação, 

elaboração, cuidado e finalização; O preço que deve ser alto, devido às suas qualidades 

essenciais, materiais de fabricação, seletividade; E o fato de ser dotado de uma marca famosa, 

que agregue toda a consonância destes pré-conceitos. 

Foram analisados e discutidos os quesitos relacionados ao ambiente da loja, suas 

vitrines, interior, decoração, temática, iluminação, organização, distribuição, analisados em 

relação ao ponto de venda de bens de luxo de acordo com os ensinamentos de Tony Morgan 

(2008), repassando cada detalhe analisados pessoalmente e observando as fotos obtidas, para 

chegar a uma melhor conclusão sobre tal ponto. 

Com o objetivo de responder se estão presentes os critérios do luxo, percebeu-se que 

os requisitos para tal confirmação estão apresentados, pois como se pode entender na 

discussão realizada a manifestação se dá pela forma de organização e distribuição dos 

produtos, assim como a estética funcional da loja, o modo como os produtos são oferecidos 

aos clientes atendem a todas as expectativas deste tipo de produto. Há dentro da loja artigos 

menos exclusivos, porém, são encontrados outros de custo muito elevado e qualidade 

superior, feitos de materiais nobres e confeccionados pela marca única vendida no 

estabelecimento, o que se faz notar a presença dos critérios necessários para que sejam 

considerados produtos de luxo.   
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Também, sentiu-se a necessidade de através da pesquisa de análise de conteúdo, de 

analisar a estética da loja, em que pesa análise feita sobre o ponto de venda, especificamente 

sobre os critérios estéticos, onde a percepção tornou-se clara a partir do primeiro contato com 

o estabelecimento, após estudos e julgamentos pessoais a cerca de tal ponto pode-se concluir 

que a imagem que a loja e a marca possuem se tratam de luxo acessível. Cada móvel 

distribuído, expositores especializados para cada tipo de produto, seleção de espaço para 

artigos em especial, distinção de cores entre as peças. O fato de ter um lugar específico para 

apreciação de sapatos e bolsas, tanto quanto um ateliê disponível a atender clientes de maneira 

exclusiva, fazendo com que se torne um momento único de consumo, com atenção total ao 

cliente, de forma que sua experiência de compra supere as suas expectativas. O poder de 

possuir iluminação direcionada a cada ambiente e tipo de produto, fazendo com que qualquer 

detalhe seja transformado em especial e único, assim como a presença de luzes de laser, 

trazendo a contemporaneidade ao interior, claramente expõem a condição especial do 

ambiente, a incidência da luz do sol no seu interior, conota uma sensação de liberdade, 

alegria, euforia.  

Juntamente a isto, a interação entre vitrine e espaço interno da loja que coordenam 

uma combinação, assim como, sua fachada de cor dourada, que remete a nobreza, unida a 

logomarca no mesmo tom, trazendo a idéia de superioridade de santidade, não no sentido 

religioso da palavra, mas na conotação de admirável, superior, iluminado. Espaço santificado 

para compra, para que o cliente se sinta em serenidade e aconchego no momento da compra. 

A presença de espelhos organizados, colocados de maneira que possibilite uma melhor 

visão do conjunto, combinações especiais de modelos e tipos diferenciados de roupas nos 

manequins ao longo da loja, fazendo com que o cliente sinta que pode adquirir um produto 

maravilhoso, pois este é o efeito todos estes componentes fazem. 

Pode-se discorrer também do critério aroma, um cheiro muito agradável, emanado do 

interior da loja, fazendo com que as peças fiquem perfumadas e não de maneira exagerada, 

que possa incomodar clientes, pois trata-se de um aroma refinado, que transpassa uma 

sensação agradável de ambiente limpo, claro.  

A distribuição dos produtos nas zonas platina, ouro, prata e bronze vão de encontro 

perfeitamente com as especificadas pelo autor, na entrada estão dispostas as peças de maior 

fluxo, mais atrás um ambiente especial para acessórios como os sapatos, logo após o 

provador, com um toque feminino, clássico, especial, compondo um ambiente aconchegante e 

refinado, pois conta com a presença de um lustre de cristal, espelhos grandes, tapetes em cada 

provador, todos detalhes mínimos que tornam o lugar perfeito para que a cliente faça sua 
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prova de roupas. Logo após o provador estão as peças principais, colocadas no ateliê que une 

o conceito vintage com o moderno, em tons de preto e dourado, dispostos em seus expositores 

vestidos deslumbrantes e diferenciados. Ademais, o espaço externo com um toque bucólico e 

acolhedor, feito especialmente para eventos internos, desfiles, festas, comemorações, 

lançamentos. Ali continua o conceito interno da loja de clássica e moderna. Pode-se perceber 

também que a marca é sempre exposta de todas as formas possíveis, seja nos produtos, seja 

nos acessórios, como nos murais distribuídos e pela presença do outdoor na parte externa.  

Todos estes fatores deixam obvia a questão da presença do ambiente de luxo, pois se 

encontram na classificação do autor Tony Morgan (2008) todos os detalhes referentes a 

construção deste ponto de venda. Portanto, ao problema de pesquisa relacionado, que 

investiga se os critérios de luxo se manifestam e de que maneira está claramente evidenciado, 

pois praticamente seguem à risca as conceituações narradas no referencial do presente 

trabalho. A transformação da Lança Perfume e Villa Santè em marcas e sinônimos de luxo é 

um processo de realização a longo prazo. Se, no decorrer dos anos este for o intento, as peças 

de produção em massa serão gradativamente substituídas por peças exclusivas e a matéria 

prima utilizada será cada vez mais peculiar e sua fabricação também mais sofisticada, com 

mais cuidados, caprichos, detalhes e acabamentos. 

Tal pesquisa pode ser enfatizada e continuada no que diz respeito a visualização do 

consumidor em relação a imagem de marca, o que o consumidor entende por objetos de luxo e 

como eles observam o posicionamento da marca em relação ao mercado de luxo. Assim, este 

estudo poderia ser ampliado enfatizando os pontos de venda de produtos de luxo, objeto este 

de pouca análise teórica, pois o que é mais encontrado, o foco principal, em termos de 

pesquisa e análise é o fato do mercado do luxo e do consumo de bens de luxo. Os pontos de 

venda, a estética funcional e a visão do cliente em relação a este fato é pouco percebida, e 

consequentemente pouco analisada pelos estudiosos da área de publicidade e propaganda.  
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