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RESUMO 

  

 

O consumo, condição essencial para os indivíduos, é um aspecto da vida 
contemporânea e um campo de grande exploração pelos pesquisadores. Porém, 
compõe uma área demasiadamente carente de investigação. A moda, também, 
embora possua importância social, cultural e econômica, não recebe a devida 
atenção (McCRACKEN, 2003). Assim, esta pesquisa buscou promover um diálogo 
entre moda e consumo, direcionado para o campo dos bens de luxo, notadamente 
relacionada a consumo e marca. Ainda que se possam encontrar alguns estudos da 
literatura estrangeira com foco no consumo de luxo (DUBOIS e DUQUESNE, 1993; 
KAPFERER, 1998; ALLÉRES, 1999, 2000; KAPFERER e BASTIEN, 2009), o tema 
no Brasil ainda pode ser considerado em construção. Portanto, há a necessidade de 
um olhar cuidadoso sobre a complexa sociedade do consumo de luxo, que vive na 
abundância e que gosta de gastar, adquirir, possuir e consumir. Atrelado a esse 
contexto, verificam-se o culto às marcas e a percepção dos consumidores e demais 
pessoas em relação aos valores transmitidos pela marca, que é denominada 
“imagem da marca”. O setor de moda brasileiro vem expandindo seus negócios por 
meio da internacionalização de seus produtos e marcas. A partir desse contexto, a 
proposta central desta dissertação consiste em verificar e evidenciar o efeito da 
internacionalização na imagem de marca no universo da moda de luxo de Belo 
Horizonte, sob a ótica de consumidores. A base teórica utilizada foi estruturada a 
partir de uma ampla revisão sobre os temas “Consumo”, “Moda” (Moda de luxo) e 
“Marca” (Imagem de marca). No que se refere aos aspectos metodológicos, este 
estudo encontra-se alicerçado em uma estratégia qualitativa de pesquisa, adotando 
como método o estudo multicasos. Como técnica de análise, recorreu-se à análise 
de conteúdo. Para o tratamento dos dados, foi utilizado o software N-Vivo®QSR, 
versão 7.0. O lócus da pesquisa corresponde a quatro empresas (marcas) mineiras 
do setor de moda de luxo: Coven, Mabel Magalhães, Ronaldo Fraga e Victor Dzenk. 
Já o corpus do estudo foi constituído pelos gestores das marcas mencionadas e três 
consumidores de cada, totalizando quatro gestores e doze consumidoras. A análise 
dos resultados possibilitou evidenciar que o consumo de moda de luxo não deve ser 
compreendido apenas como dispêndio de valores de uso, de caráter utilitário, ou 
valor comercial, mas como conduta ativa e coletiva, como integração ou 
distanciamento de um grupo, externalização de emoções e desejos, e assim, 
fundamentalmente como consumo de significados. Em síntese, o estudo demonstrou 
a existência de certa importância que a marca adquire no consumo destes bens de 
luxo e identificou os principais valores (funcionais, culturais, simbólicos e 
experienciais e/ou sociais), que conduzem os consumidores pesquisados a 
escolherem determinada marca. Por fim, evidenciou a relação entre 
internacionalização e todos esses valores, no campo da moda de luxo, impactando 
consequentemente na imagem de marca.  
 
 
Palavras-chave: Consumo. Moda de luxo. Imagem de marca. Internacionalização. 
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ABSTRACT  
  

 

Consumption, which is an essential condition for the individuals, is a contemporary 
life aspect and it is a great field to be explored by the researchers. However, it is a 
very poorly investigated area. Fashion also does not receive proper attention, 
although it has a social, cultural and economic relevance (McCRACKEN, 2003). 
Thus, this research aimed to promote a dialogue between fashion and consumption, 
focusing the luxury possessions, and it is clearly related to consumption and 
trademark. Even though some foreign literature studies that focus on the luxury 
consumption can be found (DUBOIS e DUQUESNE, 1993; KAPFERER, 1998; 
ALLÉRES, 1999, 2000; KAPFERER e BASTIEN, 2009), the theme in Brazil can still 
be considered under construction. Therefore, there is the need of a careful look at 
the luxury consumption complex society that lives in abundance and that enjoys 
spending, acquiring, possessing and consuming. Connected to this context, there is 
the cult of trademarks and the perception the consumers and other people have of 
the values which are transmitted by the trademark, which is called “mark image”. The 
Brazilian fashion sector has expanded its business through the internationalization of 
its goods and trademarks. From such context, the main purpose of this dissertation is 
to verify and show the effect of the trademark image internationalization on the luxury 
fashion realm in Belo Horizonte under the consumers’ perspective. The theoretical 
basis used herein was structured from a wide review of the themes “Consumption”, 
“Fashion (Luxury fashion)” and “Trademark (Trademark image)”. Regarding the 
methodological aspects, this study lies on a qualitative strategy of research, by using 
the multi-case study method. The content analysis was used as the analysis 
technique. For treating the data, the software N-Vivo®QSR, version 7.0, was used. 
The locus of the research corresponds to four fashion sector companies (trademarks) 
of Minas Gerais: Coven, Mabel Magalhães, Ronaldo Fraga and Victor Dzenk. The 
corpus of the study was constituted of the managers of the aforesaid trademarks and 
of three consumers of each trademark, totalizing four managers and twelve 
consumers. The analysis of the results enabled the study to evidence that the luxury 
fashion consumption must not be understood only as the consumption of use values, 
in an utilitarian sense, or of commercial value, but as an active and collective 
behavior, as an integration to or separation from a group, as the externalization of 
emotions and wishes, and, thus, fundamentally, as the consumption of meanings. In 
short, the study showed the existence of a certain relevance that the trademark 
acquires in the consumption of such luxury goods and it identified the main values 
(functional, cultural, symbolic and experiential and/or social ones) which lead the 
studied consumers to choose certain trademark. At last, the relation between the 
internationalization and all these values in the luxury fashion field was shown, 
consequently causing an impact on the trademark image.  
 
 
Key words: Consumption. Luxury fashion. Trademark image. Internationalization. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

“Nada mais poderoso do que uma idéia 
que chegou no tempo certo.”  

Victor Hugo 

 

 

Dedico este espaço a expor as motivações que me conduziram à construção deste 

trabalho. Introduzo a temática que investigo e os caminhos que segui, para que, 

fiquem claras as justificativas que me ancoram e influenciam.  

 

Imaginem uma pessoa, apaixonada por moda, se engraçou com o comércio exterior. 

Sob a égide desses dois pilares, buscou investigar possíveis resultados de tal união. 

Que melhor forma de investigação do que um mestrado acadêmico? Pois bem, 

confesso que esta sou eu.  Há pouco mais de dois anos, trabalhava como 

responsável pela exportação de uma grife mineira. Aparentemente, esse era um 

setor que não trazia benefícios. Seus custos eram altos e seu retorno baixo em 

relação ao investimento. Comecei a me questionar sobre a sua existência, até que 

me deparei com uma perspectiva que me era inédita: consumidores diziam “Que 

bacana! Vi que a “marca x” está em Nova York. Me fala mais onde está?”. 

 

Neste ponto, recordei-me de todas as leituras que tinha feito desde a minha 

graduação e especialização em comércio internacional. Na busca por conhecimento 

e resposta, não encontrei fundamentação suficiente na literatura que relacionasse 

internacionalização, consumo e marca. Este fato torna-se mais evidente ao associar 

o ambiente internacional tanto ao consumo de moda - um processo social, elusivo e 

ambíguo - quanto à marca - entidade constituída por aspectos intangíveis de 

percepção e valor que habitam a mente e o coração do cliente (NUNES e HAIGH 

2003). Abre aspas: na literatura a respeito do “made in” (origem/país) e da 

valorização do produto importado, pode ser visto algo a respeito, mas sem 

aprofundamentos. A inquietude estava então em: Por que insistir com 

internacionalização neste campo?  
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A despeito dessa inquietação, que me cerceava, resolvi pesquisar e aprofundar o 

assunto e, assim, tentar trazer à baila questões acerca destes temas e suas inter-

relações. Foi assim que resolvi afastar-me do mercado e entrar na academia para 

investigar o universo da internacionalização, que, apesar de conter desafios, ainda 

não foi devidamente explorado pelas oportunidades que também proporciona, 

especificamente no ambiente da moda e mercadológico, a meu ver. Surgem, assim, 

dois grandes temas que parecem compor a “espinha dorsal” deste trabalho: 

consumo, sobretudo no contexto da moda luxo; e imagem de marca. 
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1 INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZANDO O ESTUDO 

 

 

1.1  Contextualização e relevância do problema de pesquisa 

 

 

Ao longo do tempo, diversas teorias foram desenvolvidas para explicar o ato de 

consumir. Esse ato, condição essencial para os indivíduos, constitui um aspecto da 

vida contemporânea e um campo de grande exploração pelos pesquisadores, na 

perspectiva tanto utilitarista quanto simbólica, mas, nada obstante, uma área 

demasiadamente carente de investigação, devido também a suas especificidades, 

amplitude, peculiaridade e dinamismo.  

 

É evidente que o consumo possui uma imensa importância ideológica e 
prática no mundo em que vivemos. É um fenômeno que atravessa a cena 
contemporânea de forma inapelável, ocupando, por sua presença 
constante, um lugar central como estruturador de valores que regulam 
relações sociais, constroem identidades e definem mapas culturais. 
Também, como é próprio de fenômenos deste porte, demanda, 
insistentemente, interpretações, reflexões e teorias (McCRACKEN, 2003, 
contracapa). 

 

Assim, há necessidade de um olhar cuidadoso sobre a complexa sociedade do 

consumo, que vive na abundância e que gosta de gastar, adquirir, possuir e 

consumir (ALLÉRÈS, 2000). Atrelado a esse contexto, verifica-se o culto às marcas 

(LIPOVETSKY, 2005), um complexo símbolo que envolve em demasia ideias e 

atributos (GARDNER e LEVY,1955) e assume a conotação de padrão de qualidade 

e funcionalidade (KAPFERER, 1997; ROBERTS, 2005), expectativa de benefícios 

(TAVARES, 2008), valor e referência (KAPFERER, 2004), prestígio (ALLÉRÈS, 

2000; DUBOIS e CZELLAR, 2002) e símbolo do acesso e do pertencimento a uma 

categoria social (KELLER, 1993; ALLÉRÈS, 2000; LIPOVETSKY e ROUX, 2005; 

SANT’ANNA, 2007).  

 

Corroborando com o exposto, Perez (2007) assevera que a marca, entendida como 

uma conexão afetiva e simbólica, existe num espaço psicológico, na mente das 

pessoas, tendo seu espaço perceptual utilizado como um espelho que reflete o estilo 
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de vida e os valores do consumidor. Assim, o relacionamento entre a marca e o 

cliente requer uma proposta de valor envolvendo benefícios funcionais, emocionais 

ou de autoexpressão (AAKER, 2007b).  

 

A percepção dos consumidores e demais pessoas em relação a esses valores 

transmitidos pela marca é denominada “imagem da marca” (GARDNER e LEVY, 

1955), sendo, consequentemente, tratado como um importante conceito na área do 

marketing (GARDNER e LEVY, 1955). Alguns estudos a respeito da imagem de 

marca buscam esclarecer o comportamento do consumidor e traduzi-lo em 

aplicações relevantes e práticas.  

 

Deste modo, por ser derivada do valor percebido e interiorizado pelo consumidor 

(LEÃO; SOUZA NETO, 2003; NUNES e HAIGH, 2003) ou um conjunto de 

representações mentais, sociais (DE TONI e SCHULDLER, 2003) e simbólicas 

(GARDNER e LEVY, 1955; REIS, 1991), a imagem de marca tem o poder de guiar e 

moldar as atitudes de consumo (GARDNER e LEVY, 1955; REIS, 1991; DE TONI e 

SCHULDLER, 2003; LEÃO; SOUZA NETO, 2003; NUNES e HAIGH, 2003; 

KAPFERER, 2004; STREHLAU et al., 2006; TAVARES, 2008), sendo, portanto, sua 

compreensão e gerenciamento de suma importância para o desenvolvimento e a 

criação de valor para a marca e, consequentemente, para seu consumidor. 

 

Em função da intangibilidade e da inseparabilidade entre marca e consumo, bem 

como da natureza muldisciplinar dos dois temas, é de fácil compreensão a 

necessidade da promoção de um diálogo, por parte da pesquisa, entre eles, para a 

busca de conceitos, conhecimento e contextualização, procedimento fundamental 

para que um trabalho consistente seja elaborado.  

 

O foco desta pesquisa volta-se, pois, para tal diálogo, direcionado ao campo da 

moda de luxo, notadamente aquela relacionada a consumo e marca. Fenômeno 

inerente à vida em comunidade, a moda se diferencia como um mecanismo 

simbólico por meio do qual se têm sinais de identidade grupal, presente em todas as 

culturas e círculos sociais (MELLO et al., 2003).   
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Laver (1989) destaca que a moda torna-se cada vez mais importante, tanto cultural 

quanto economicamente, e começa a ser vista como fator fundamental para a 

compreensão de uma sociedade. Comungando com essa opinião, O´Hara (1992) 

salienta que a moda evolui simultaneamente com a sociedade, que demonstra seus 

desejos, sentimentos, necessidades e percepções do que ocorre ao seu redor, por 

meio do que se usa e do que se veste.  

 

Embora o campo da moda possua importância social, cultural e econômica, 

McCracken (2003) assegura que o âmbito dos seus estudos não recebe a devida 

atenção. Justificando sua afirmação, o autor (2003, p. 39) aponta que “com o 

crescimento da moda, emergiram um hábito mental e um padrão de comportamento 

inteiramente novo”. Assim, é importante realizar o estudo constante deste sistema 

da moda, para, concomitantemente, entender seu consumo e os hábitos individuais 

e sociais. 

 

Atualmente, com a evolução do comércio mundial, traduzir por globalização, 

concorrência, volatilidade, excesso de oferta à disposição do cliente e 

hiperconsumo, observa-se um consumidor cada vez mais exigente, 

internacionalizado e com melhoria progressiva dos modos e estilos de vida 

(ALLÉRÈS, 2000). Além disso, as marcas e os artigos de luxo, que antes eram 

considerados supérfluos, assumem agora títulos de nobreza (LIPOVETSKY, 2005), 

revestindo-se em função de consumo de prestígio (SANT’ANNA, 2007).  

 

É nesse contexto do consumo da moda de luxo que esta pesquisa perpassa. Na 

área acadêmica, ainda que alguns estudos da literatura estrangeira com foco no 

consumo de luxo (DUBOIS e DUQUESNE, 1993; KAPFERER, 1998; ALLÉRES, 

1999, 2000; KAPFERER e BASTIEN, 2009), possam ser encontrados, o tema no 

Brasil ainda pode ser considerado em construção (D’ANGELO, 2004; STREHLAU e 

PETERS, 2006). 

 

Surge daí, igualmente, o interesse em empreender uma pesquisa empírica que 

investigue o consumo de objetos de luxo, que, ademais, na visão de Allérès (2000), 

engloba os fatores mais representativos de toda a complexidade de um ato de 
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compra. Assume-se, por conseguinte, que as possibilidades de exploração do tema, 

relativamente pouco desenvolvido no Brasil, podem se tornar muito mais ricas 

quando em conjunto com as perspectivas do consumo e da marca, com grande 

potencial de crescimento. 

 

Subjacente a essa percepção, o consumo de luxo é percebido como elemento 

gerador de empregos, o qual, devido a suas exigências de nível internacional e 

cosmopolita, mantém e melhora os padrões de produtos e serviços brasileiros 

(D’ANGELO, 2009). Logo, “o luxo está na moda, com seu terreno de símbolos e sua 

nova acessibilidade” (ALLÉRÈS, 2000, p. 20), acertando os ponteiros com a 

globalização (LIPOVETSKY, 2005) e conquistando seu espaço no Brasil (EXAME, 

2008; D’ANGELO, 2009). 

 

Vale contemplar que no consumo de artigos de luxo a marca é um balizador de 

prestígio (ALLÉRÈS, 2000; DUBOIS e CZELLAR, 2002), qualidade, estética e 

diferencial (KAPFERER, 1997), além de símbolo de acessibilidade e pertencimento 

a uma clivagem social (ALLÉRÈS, 2000; ROUX, 2005) e, assim, de consumo 

(D’ANGELO, 2004).  

 

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

 

Levando-se em conta as considerações tecidas e colando em relevo o estado atual 

do desenvolvimento, assim como do conhecimento do estado da arte no campo da 

marca, da moda e do consumo, em todas as suas dimensões, pretende-se 

desenvolver um trabalho a partir dos seguintes questionamentos:  

 

Qual é a percepção dos consumidores sobre a internacionalização da marca e quais 

são os impactos destas na imagem de marca no campo da moda de luxo? 

 

A partir deste problema de pesquisa elencado, no que se refere aos aspectos 

metodológicos, este estudo encontra-se alicerçado em uma estratégia qualitativa de 
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pesquisa, com a finalidade de identificar percepções mais profundas, como 

sentimentos e emoções (MALHOTRA, 2001), e, assim, apreender a realidade de 

determinado fenômeno (GOLDENBERG, 2002) a partir da subjetividade dos seus 

atores (REY, 2005; TRIVIÑOS, 2007).  Como técnica de análise, recorreu-se a 

análise de conteúdo (BARDIN, 1994). Para o tratamento dos dados, foi utilizado o 

software N-Vivo®QSR, versão 7.0. 

 

A pesquisa foi conduzida na cidade de Belo Horizonte. Para compreender essa 

destinação, optou-se por descrever o setor de moda brasileira primeiramente, 

abrangendo a indústria têxtil de confecção, e, posteriormente, caracterizar o campo 

mineiro e belohorizontino.  

 

O setor de moda brasileiro vem expandindo seus negócios por meio da 

internacionalização de seus produtos e marcas. A indústria têxtil e de confecção é 

uma das mais competitivas do mundo e tem sido uma porta de entrada no mercado 

internacional (FIEMG, 2009a, 2009c). No Brasil, onde há diversas empresas 

disputando o gosto, a mente e o coração dos consumidores (ABIT, 2009), o setor 

ocupa a sexta posição no ranking mundial de produtores, sendo responsável por 

17,5% do PIB brasileiro relativo à indústria de transformação e pela geração de mais 

de 1,6 milhão de empregos diretos e 7 milhões de empregos com a soma de 

empregos diretos, indiretos e aqueles gerados pelo efeito renda (ABIT, 2009).   

 

Dentre os principais polos existentes em todo o território brasileiro, sobressai a 

região Sudeste, que responde por mais da metade da produção nacional (FIEMG, 

2009b), sendo que Minas Gerais responde por 10% da produção nacional, com 

5,7% das empresas dedicadas à confecção do vestuário (INDI, 2009). 

 

Minas Gerais é o segundo estado mais industrializado do Brasil e líder nacional e 

internacional em diversos setores com grande potencial econômico. O polo mineiro é 

o segundo lançador de moda no Brasil e é respeitado em todo o País devido a sua 

dimensão, diversidade e criatividade de suas coleções, as quais têm forte tradição 

nos mercados nacional e internacional (INDI, 2009). O setor de “confecções ou 

vestuário” tem suas indústrias concentradas principalmente nas regiões de Belo 
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Horizonte, São João Nepomuceno, Divinópolis, Muriaé, Juiz de Fora, Monte Sião e 

Jacutinga (INDI, 2009).  

 

Em Belo Horizonte, Capital mineira, acontece o único evento de pré-lançamento do 

Brasil, Minas Trend Preview, promovido pela FIEMG e consolidado como um dos 

maiores acontecimentos de moda e comportamento do País (PORTAIS DA MODA, 

2009). Com um caráter de negócio, desde a sua primeira edição, há cinco anos 

(novembro de 2007), até a quinta edição (novembro 2009), o evento praticamente 

dobrou de tamanho, tanto em estrutura e marcas – dentre estas, participam as 

marcas de moda de luxo (grifes) Coven, Mabel Magalhães, Ronaldo Fraga e Victor 

Dzenk, que farão parte deste estudo - como no aumento do número de compradores 

nacionais (de 170 para 450) e internacionais (de 8 para 20) (BLOG OFICIAL MTP, 

2009).  

 

Percebe-se, assim, que Minas Gerais, especialmente Belo Horizonte, tem 

consolidado uma forte tradição, inicialmente com a criação do Grupo Mineiro de 

Moda, nos anos oitenta (BLOG OFICIAL MTP, 2009), e agora com o Minas Trend 

Preview, que funciona como uma plataforma que permite à moda mineira direcionar 

suas vendas não apenas no País e expandir seus negócios para o exterior. Cabe 

ressaltar que marcas mineiras vêm traçando um caminho importante para a 

visibilidade nacional e internacional ao participarem das principais vitrines do País: 

Rio Fashion Week e São Paulo Fashion Week, eventos proeminente do circuito da 

moda. Todos esses fatores foram decisivos para a escolha de empresas mineiras 

para a realização deste estudo. 
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1.3 Objetivos 

 

 

Uma vez delineados o contexto e a problemática constituintes do estudo, foram 

assumidos os objetivos a seguir para o desenvolvimento desta dissertação.  

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 

Verificar e evidenciar o efeito da internacionalização na imagem de marca no 

universo da moda de luxo de Belo Horizonte, sob a ótica de consumidores. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Identificar os principais valores (funcionais, culturais, simbólicos e 

experienciais e/ou sociais) que conduzem os consumidores pesquisados a 

escolherem determinada marca; 

b) Compreender a inter-relação entre internacionalização e moda de luxo, 

consumidores e imagem de marca; 

c) Captar dos entrevistados (gestores e consumidores) suas percepções sobre a 

internacionalização da marca; 

d) Identificar a influência da internacionalização sobre o consumo da marca; 

e) Evidenciar aspectos simbólicos relativos à inter-relação entre 

internacionalização e imagem de marca.  
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1.4 Organização da dissertação 

 

 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, incluindo esta Introdução, na 

qual se apresentam as justificativas, os objetivos contemplados e a relevância do 

estudo, além de uma breve abordagem do tema e da contextualização do assunto. 

 

No capítulo 2, apresenta-se a base teórica acerca dos temas contemplados no 

trabalho que dão sustentação à pesquisa. O referencial encontra-se subdivido em 

cinco seções. A primeira refere-se ao tema “consumo”, abarcando suas definições e 

pressupostos. Ademais, discutem-se os aspectos funcionais do consumo, com 

ênfase nos valores do consumo e seus aspectos simbólicos. A segunda aborda a 

questão da moda, seus conceitos, a descrição da mudança na moda (teoria trickle 

down) e os significados implícitos e explícitos da moda, com especial ênfase no 

sujeito na posição de “vitrine espelhada”. Em seguida, discute-se o consumo de luxo 

no campo da moda, apresentando os conceitos, a classificação e a representação 

dos bens de luxo, assim como sua relação com a marca. A quarta seção aborda a 

questão da marca, com aporte das seções inicialmente expostas, retratando seu 

aspecto histórico e destacando seus conceitos e suas dimensões. Cabe ressaltar, 

que o enfoque desta seção direciona esforços para a perspectiva do consumidor. 

Assim, fundamenta-se a respeito da imagem de marca, seu impacto no 

comportamento do consumidor, seus conceitos e elementos constituintes. Por fim, 

apresentam-se na quinta seção os conceitos atinentes à internacionalização. 

 

No capítulo 3, buscou-se apresentar o percurso metodológico, explicitando a 

natureza qualitativa da pesquisa e os principais procedimentos adotados: técnica de 

pesquisa (entrevista em profundidade), instrumento de coleta de dados (roteiro de 

entrevista semiestruturado), organização dos dados (utilização do software N-Vivo), 

análise dos dados (análise de conteúdo) e apresentação e caracterização dos 

sujeitos envolvidos na construção do saber. 
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No capítulo 4, procede-se à apresentação e análises dos resultados, seguindo a 

ordem dos resultados dos gestores e dos consumidores. Para finalizar, retratam-se 

suas peculiaridades e similaridades.  

 

No capítulo 5, formulam-se as conclusões do trabalho, com ênfase em suas 

implicações teóricas e gerenciais. Adicionalmente, são discutidas as limitações do 

trabalho e tecidas sugestões para pesquisas futuras. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO: ESTABELECENDO OS PILARES DESTE CAMPO 
DO CONHECIMENTO 
  

 

“Assim como o solo, por mais rico que seja, não pode ser produtivo sem cultivo, 
 a mente sem cultura não pode nunca produzir bons frutos”  

(Sêneca – 3 a. C. – 65 d. C) 

 

 

Este capítulo visa fazer uma revisão teórica dos conceitos-chave do estudo, suas 

raízes e nuanças, bem como suas inter-relações, a fim de constituir uma base mais 

sólida para as análises e considerações da pesquisa. Para tanto, julgou-se ser 

necessário a construção de cinco seções. A primeira seção inicia-se com a 

explanação acerca do consumo. A título de sumarização, a proposta deste tema 

caminha no sentido de construir um conhecimento ou de estabelecer relações 

teóricas que busquem integrar a noção de consumo com a de marca. Com o objetivo 

de enquadrar esse estudo, foram incorporadas ao capítulo a segunda e terceira 

seção, que tratam sobre moda e consumo de luxo, respectivamente. A quarta seção 

contempla o pilar principal da proposta teórica da dissertação: a marca, com enfoque 

na fundamentação atinente à imagem de marca. Por fim, como a problemática da 

pesquisa está presente na possibilidade de a internacionalização impactar a imagem 

de marca, a quinta seção tem o intuito de conceitualizar este tema, importante para 

fixar as definições e noções fundamentais para o entendimento desta pesquisa. 

 

 

2.1 Consumo: “Diga-me o que consomes que te direi quem tu és!” 

 

 

Em uma sociedade na qual o consumo invade toda a vida, é especialmente 

relevante não apenas compreender o comportamento do consumidor, como também 

traduzir tal compreensão em uma linguagem de fácil entendimento e de aplicações 

práticas.  

 

Os estudos sobre comportamento do consumidor começaram a emergir de forma 

mais significativa no início da década de 1950 (HOWARD e SHETH, 1969). De 

acordo com Lawson (2000), é possível distinguir três fases de desenvolvimento das 
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pesquisas na área. A primeira fase, denominada “Era da segmentação”, 

corresponde ao período anterior à década de 1960 e foi marcada pelos estudos 

sobre as características do consumidor para fins de segmentação do mercado. A 

segunda fase compreende os anos de 1960 e 1970, em que, segundo Lawson 

(2000), os estudos privilegiaram o desenvolvimento de pesquisas empíricas e 

modelos teóricos que buscavam compreender o processo de tomada de decisão do 

consumidor. A terceira fase, iniciada na década de 1980, caracteriza-se pela 

diversidade de abordagens e metodologias. 

 

A divisão de águas a partir dos anos de 1980 aconteceu por meio da influência dos 

trabalhos de Morris Holbrook e Elizabeth Hirschman (ENGEL, BLACKWELL, 

MINIARD, 2000). Holbrook (1987), em especial, sob uma perspectiva mais extensa, 

ampliou o entendimento conceitual contido no termo comportamento do consumidor 

e forneceu um delineamento mais nítido ao objeto de estudo da disciplina. O autor 

propõe uma definição baseada em pontos-chave subsequentes, nos quais o estudo 

do “comportamento do consumidor” implica o ato de consumar, que por sua vez, 

envolve a aquisição, uso e descarte de produtos. Produtos podem ser entendidos 

como bens, serviços, ideias, eventos ou qualquer outra entidade que possa ser 

adquirida, usada ou eliminada de forma a prover valor. Valor é um tipo de 

experiência que ocorre por algum organismo vivo quando um objetivo é alcançado, 

uma necessidade é preenchida ou um desejo é satisfeito.  

 

Sheth, Gardner e Garret (1988) realizaram uma avaliação das escolas do 

pensamento que emergiram desde o início dos anos de 1960, dentre elas a Escola 

do Comportamento do Consumidor. O critério metateórico utilizado pode ser 

classificado, de acordo com os autores, em três categorias, com dois critérios cada: 

sintaxe (estrutura e especificação); semântica (testabilidade e suporte empírico); e 

pragmatismo (riqueza e simplicidade).  Sheth, Gardner e Garret (1988) apresentam 

os critérios, (QUADRO 1), dando destaque ao elevado grau metateórico da corrente.  
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Quadro 1: Avaliação meta-teórica da Escola do Comportamento do Consumidor 
Fonte: Adaptado de Sheth, Gardner e Garret (1988) * Escala: 1 (ruim) a 10 (excelente) 

 

Sheth, Gardner e Garret (1988) relatam que, devido ao destaque sobre o porquê do 

comportamento do consumidor, a Escola do Comportamento do Consumidor tem 

suas particularidades: 

 

a) O comportamento do consumidor é considerado um subconjunto do 

comportamento humano. 

b) A disciplina ainda foca no consumo de produtos. 

c) A Escola também delimita para o entendimento da escolha de marcas em 

detrimento de outros tipos de escolhas, tais como classe de produtos, 

volume ou tempo de escolhas, limitar-se à compreensão do comportamento 

de compra em oposição ao consumo e ao comportamento de eliminação.   

 

Ademais, conforme explicitado por Veiga (2008), o comportamento do consumidor 

não se encerra em si, pois, além das diferenças individuais e das influências 

ambientais, esse é aprendido e modelado socialmente, em um contexto cultural que 

lhe dá sentido. É importante, pois, estudar as influências do macroambiente, em 

suas múltiplas dimensões. Corroborando com o explicitado, Slater (2002) também 

considera o consumo de extrema importância para o pensamento social ao longo da 

 

Critério 

 

Base lógica de avaliação dos critérios (rationale) 

 

Pontuação 

Estrutura e Vários construtos bem definidos e integrados. 8 

Especificação Teorias fornecem hipóteses específicas que delimitam seu 

escopo.  

8 

Testabilidade  Facilidade na integração de midrange theorie. 6 

Suporte empírico Pesquisas empíricas com resultados congruentes. 8 

Riqueza e Produz teorias compreensivas capazes de abarcar 

midrange theories. 

9 

Simplicidade Revisão precisa e bem ordenada. 8 

 TOTAL 47 
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Modernidade, devido a sua influência no que se refere às questões de escolha e à 

representação, à sociedade e ao estado, ao coletivo e ao individual, às relações 

entre privado e público, bem como à identidade e às necessidades. 

 

Nos últimos trinta anos, surge o campo comportamento do consumidor como um 

estudo multidisciplinar grande e crescente (ENGEL, BLACKWELL, MINIARD, 2000). 

Como resultado da influência de demasiadas teorias desenvolvidas em disciplinas, 

como Psicologia, Sociologia, Antropologia, Filosofia, Economia e Comunicação, para 

especificar categorias de consumo, advêm as ambigüidades e o não domínio de 

uma identidade do campo, cada qual preenchendo as lacunas deixadas pelas outras 

disciplinas (HOLBROOK, 1987; SIMONSON et al., 2001). Seguindo a dinâmica do 

estudo sobre ciências comportamentais nas faculdades de Administração, os 

profissionais de marketing adotaram, indiscriminadamente, segundo Engel, 

Blackwell e Miniard (2000), ideias de outros campos que pudessem estar de alguma 

forma relacionadas com o comportamento do consumidor, mesmo que remotamente. 

 

Sem ater-se a narração deste fenômeno e para findar essa lacônica 

contextualização, cabe ressaltar uma afirmação do antropólogo Grant McCraken: “O 

consumo não tem história, não tem uma comunidade e tampouco uma tradição 

acadêmica” (McCRACKEN, 2003, p. 50).  

 

Evidentemente, a complexidade do tema, aliada ao conjunto de relações externas e 

internas intrínsecas a tríade comportamento-consumo-consumidor e à ausência de 

tradição frisada por McCracken (2003), propicia esse caráter multifacetado que vem 

adquirindo as pesquisas da área nas últimas décadas.  

 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) descrevem o estudo sobre o comportamento do 

consumidor como um voo rumo ao desconhecido e de interesse especial para 

aqueles que, por diversas razões, desejam influenciar ou mudar este 

comportamento.  

 

Solomon (2002, p. 24) define comportamento do consumidor “como o estudo dos 

processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou 



 
 

28

dispõem de produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer necessidades 

e desejos”. Pode-se definir como “as atividades diretamente envolvidas em obter, 

consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que 

antecedem e sucedem estas ações” (ENGEL, BLACKWELL, MINIARD, 2000, p. 4), 

sem olvidar o fato de ser não apenas a obtenção, mas, nada obstante, o descarte do 

produto e ou serviço (HOLBROOK, 1987).  

 

A pesquisa do consumidor, importante campo de pesquisas na área de marketing 

(PINTO e LARA, 2007), é certamente sobre o consumidor e o seu comportamento 

(CALDER e TYBOUT, 1987). Sendo a perspectiva dominante na pesquisa do 

comportamento do consumidor o positivismo lógico (ENGEL, BLACKWELL, 

MINIARD, 2000; PINTO e LARA, 2007), encontram-se, porém, novos suportes 

metodológicos e campos de análise para alcançar um entendimento mais amplo do 

impacto do consumo em todos os aspectos da vida: do tradicionalismo positivista às 

abordagens fenomenológicas e interpretativistas (ENGEL, BLACKWELL, MINIARD, 

2000).   

 

McCraken (2003) define consumo, de forma abrangente, como a criação, a compra 

e o uso de produtos e serviços. Reforça que este é “moldado, dirigido e constrangido 

em todos os seus aspectos por considerações culturais” (2003, p. 11), retratando-o 

assim, como um fenômeno cultural. Concisamente, a cultura são as lentes com as 

quais as sociedades enxergam os fenômenos e os guias que permitem construir e 

interpretar o mundo que as cercam (SLATER, 2002; McCRACKEN, 2003). Neste 

âmbito, Slater (2002) também afirma que todo o consumo é plenamente cultural, já 

que envolve significados sociamente partilhados, e é por meio do significado cultural 

do que consumimos que reproduzimos nosso sistema de relações sociais.   

 

Baudrillard (1995, p. 81) afirma que “o consumo surge como conduta ativa e coletiva, 

como coação e moral, como instituição [...] compõe todo um sistema de valores, com 

tudo o que este termo implica enquanto função de integração do grupo e de controle 

social”. Nas palavras do autor (1995, p. 208), “o consumo revela-se como palavra da 

sociedade contemporânea sobre si mesma; é a maneira como a nossa sociedade se 

fala”. 
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O consumo não se restringe apenas à área de Marketing (HOLBROOK, 1987; BELK, 

1988; SOLOMON, 2002), mas também à de Sociologia (BAUDRILLARD, 1995; 

BOURDIEU, 1974, 2008; FEATHERSTONE, 1995) e da Antropologia 

(McCRACKEN, 2003). 

 

Dentre as perspectivas da área de Comportamento do Consumidor, este trabalho 

busca também ressaltar a taxonomia dos valores de consumo, seja por sua 

aplicabilidade prática no campo de investigação escolhido para a pesquisa, seja por 

suas conotações teóricas para a compreensão dos motivadores cognitivos, 

psíquicos e sociais do consumo.  

 

A busca por prazer, motivação e desejos revela conceitos relacionados ao 

comportamento do consumidor desde o surgimento da disciplina (SHETH, 

GARDNER e GARRET, 1988). Assim, pesquisar os processos subjetivos que estão 

por trás do comportamento do consumo - ou seja, os significados do consumo - é de 

suma importância, uma vez que o indivíduo, ao iniciar uma experiência de consumo, 

possui emoções que vão além dos aspectos estritamente racionais. Na essência, “a 

espécie humana não é uma espécie de necessidades, mas de desejos” 

(J.Duvignaud, apud BELK, GER e ASKEGAARD, 1996, p. 368). 

 

A interpretação das práticas de consumo com ênfase nos simbolismos, e não ao 

utilitarismo econômico, pode ser expressa, segundo McCracken (2003, p. 99), pelo 

fato de que “os bens de consumo têm uma significação que vai além de seu caráter 

utilitário e de seu valor comercial”, têm a capacidade de carregar e comunicar 

significado cultural. Neste âmbito, o consumo não deve ser compreendido apenas 

como dispêndio de valores de uso, de utilidades materiais, mas, fundamentalmente, 

como consumo de significados (BAUDRILLARD, 1995; FEATHERSTONE, 1995; 

SANT’ANNA, 2007).  

 

Baudrillard (1995) corrobora com o exposto ao analisar o processo de consumo sob 

dois aspectos fundamentais: a) como processo de significação e de comunicação, 

no qual o consumo é equivalente a uma linguagem; e b) como processo de 

classificação e de diferenciação social, no qual os objetos se ordenam, colocando 
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em evidência que não consumimos coisas, mas somente signos, que nos 

classificam e nos diferenciam socialmente. O autor especifica que se trata de uma 

diferenciação espetacularizada, a qual é sempre vista para e/ou em função do outro, 

tendo o objeto a função de não apenas atender uma necessidade, mas também de 

espelhar a grandiosidade do coletivo. 

 

McCracken (2003) defende a ideia de que este significado está em constante 

trânsito. Para esse autor, há três instâncias para o significado: a) o mundo 

culturalmente constituído – o meio da experiência cotidiana, moldado e constituído 

pelas crenças e pressupostos culturais; b) o bem de consumo; e c) os consumidores 

individuais. Usualmente, o significado é absorvido do mundo culturalmente 

constituído e se transfere para o bem de consumo. A seguir, este se transfere para o 

consumidor individual.  

 

A partir de um esquema geral proposto pelo autor (FIGURA 1), pode-se 

compreender a sociedade de consumo, os principais atores, bem como o movimento 

de transferência de significado, que ocorre do mundo-para-bem e bem-para-

indivíduo.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Movimento de significado 
Fonte: McCRACKEN, 2003, p. 100.  
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O esquema de McCracken (2003) constitui uma boa síntese, no qual demonstra que 

o fluxo de significados permeia tanto as atividades de publicidade, que vinculam um 

bem de consumo a uma representação do mundo culturalmente constituído nos 

moldes de um anúncio específico, quanto o sistema de moda, que atua na 

transferência da publicidade e, além de inventar novos significados culturais, engaja-

se na sua reforma radical (inovação). Para o autor, é graças a estes instrumentos de 

transferência que os objetos mundanos carregam tal riqueza, variedade e 

versatilidade. 

 

Ainda tratando da transição do significado segundo McCracken (2003), em última 

instância, o consumidor consome os símbolos em forma de produtos, agora por 

meio de diversos rituais típicos da sociedade de consumo moderna e desenvolvida. 

O ritual de posse está relacionado com o tempo despendido pelos consumidores 

para comparar, avaliar, discutir e refletir sobre, mostrar ou fotografar muitas das suas 

novas posses. O ritual de troca, por sua vez, tem a ver especialmente com o ato de 

presentear, um potente meio de influência interpessoal, já que o consumidor escolhe 

um presente porque este deseja transferir as propriedades significativas deste para 

o receptor. Já o objetivo do ritual de arrumação está em assegurar que as 

propriedades especiais e perecíveis que residem, por exemplo, em certas roupas 

serão “insinuadas” para fora dos bens que lhes servem de suporte para o escrutínio 

público. Por fim, o ritual de despojamento está ligado à aquisição de produtos que 

eram de outra pessoa ou descarte de um produto próprio, empregado para 

“esvaziar” de significado o bem antes de ser passado adiante, assim como precisa 

ser novamente limpo quando for incorporado ao novo dono.  

 

Torna-se evidente que o sistema de consumo supre os indivíduos com materiais 

culturais necessários à realização de suas variadas e mutantes idéias e à liberdade 

e à responsabilidade de sua autodefinição para definir o significado (McCRACKEN, 

2003). Ou seja, “todas essas noções culturais estão concretizadas nos bens, e é 

através de sua posse e uso que o indivíduo as assimila em sua própria vida” (p. 

119).  
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Aduz com esses pressupostos o trabalho de Solomon (2002) ao salientar que o 

comportamento de consumo pode ser explicado pela necessidade de expressar 

significados mediante a posse de produtos que comunicam à sociedade como o 

indivíduo se percebe enquanto interage com grupos sociais.  

 

Acrescentando a esta dinâmica do consumo e sua significação, especificamente 

como um fenômeno cultural, McCracken (2003, p.11) afirma: 

 

Os bens de consumo nos quais os consumidores gastam tempo, atenção e 
renda são carregados de significado cultural. Os consumidores utilizam 
este significado com propósitos totalmente culturais. Usam o significado do 
bens de consumo para expressar categorias e princípios culturais, cultivar 
idéias, criar e sustentar estilos de vida, construir noções de si e criar (e 
sobrevier a) mudanças sociais. 

 

Como descreve Baudrillard (1995, p. 15), “vivemos o tempo dos objetos [...] 

existimos segundo o seu ritmo e em conformidade com a sua sucessão 

permanente”. Portanto, a docilidade com que os objetos se impregnam de 

significados e sentidos arbitrários é fonte de doação de sentido para a dinâmica de 

constituição da vida social e individual. O sujeito adota a posse como formadora de 

identidade e personalidade (BAUDRILLARD, 1995; SANT’ANNA, 2007).  

 

Nesta linha de pensamento, os produtos são símbolos subjetivos, e não entidades 

objetivas, sendo que a preferência por um objeto não se dá pela fruição de suas 

características intrínsecas, mas pela representação que ele contém. Ou seja, o que 

é consumido, per si, não é o objeto, mas o significado que ele veicula.  Sob a égide 

dessa perspectiva, os indivíduos, ao mesmo tempo em que se singularizam, se 

adequam à dinâmica diferencial societária.  

 

O estudo de Solomon (2002) vem ao encontro dos anseios de Belk (1988), o qual 

sobrepõe que existimos não apenas como indivíduos, mas também como coletivo. 

Assim, o consumo é retratado como um desejo de diferenciação ou afiliação de 

grupos, isto é, de distinção social ou de fazer crer e se fazer reconhecer pela 

coletividade (DUBOIS e DUQUESNE, 1993; BAUDRILLARD, 1995; BOURDIEU, 

2008).   
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Bourdieu (2008) refere-se à coletividade e ao consumo ao tratar também do 

espectro do gosto, que, segundo ele, é a afirmação prática – preferências 

manifestadas – de uma diferença inevitável, sendo, antes de tudo, uma aversão aos 

outros gostos, aos gostos dos outros. Contudo, conforme explicitado por Bourdieu 

(2008, p.226), “o gosto adapta-se; ele casa as cores”. 

 

Acerca desse debate, Rocha e Barros (2004) afirmam que, antes de tudo, o 

fenômeno consumo é simbólico e coletivo. Nessa perspectiva do consumo como 

uma questão antropológica, os autores relatam que, em primeiro lugar, é um sistema 

de significação. A principal necessidade social que supre é a simbólica. Em segundo 

lugar, o consumo é como um código pelo qual é traduzida a maioria das relações 

sociais e elaboradas muitas das nossas experiências de subjetividade. Em terceiro 

lugar, este código, ao traduzir sentimentos e relações sociais, forma um sistema de 

classificação de coisas e pessoas, produtos e serviços, indivíduos e grupos.   

 

À luz do alcance e da importância de tais questões, Belk (1988, p. 139) apregoa que 

“o fato de sermos aquilo que possuímos talvez seja o fato mais básico e poderoso 

do comportamento dos consumidores”. Assim, o autor salienta veementemente que 

a questão de “possuir” contribui para a capacidade de “fazer” e “ser”. Em outras 

palavras, os bens são considerados partes de nós mesmos, que as pessoas 

buscam, manifestam, confirmam e verificam o sentido de ser com base naquilo que 

elas possuem. Este é um fato inevitável da vida moderna, já que nós mesmos 

aprendemos, definimos e lembramos também de quem somos por meio das nossas 

posses, como parte ou extensão do eu. Segundo Twitchell (2002, p. 11, tradução 

nossa) “do jeito que vivemos agora, nós não somos o que fazemos. Somos o que 

consumimos”.1 

 

Encerrada esta exposição geral do consumo, a proposta desta dissertação caminha 

no sentido de investigar a dimensão do consumo no contexto da moda, discutida na 

seção a seguir.  

 

                                                 
 
1 “In the way we live now, you are not what you make. You are what you consume”. 
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2.2 Moda: a vitrine espelhada 

 

 

A interface entre a “pessoa e objeto” e as atividades simbólicas que o sujeito 

desenvolve socialmente insere-se no contexto e no tempo do objeto de análise do 

deste estudo: a moda, símbolo na sua própria existência, que visa à comunicação 

sem o uso da palavra e da integração ou rejeição a um grupo da sociedade 

(MIRANDA, MARCHETTI e PRADO, 1999).  

 

Explica McCracken (2003, p. 113): 

 

Tanto a publicidade quanto o sistema de moda são instrumentos para a 
transferência de significado do mundo cultural e historicamente constituído 
para os bens de consumo. [...] É graças a eles que os objetos de nosso 
mundo carregam tal riqueza, variedade e versatilidade de significado e 
podem funcionar para nós de modo tão diversificado, em atos de 
autodefinição e de comunicação social.  

 

A moda está, portanto, predisposta a funcionar, diferencialmente, como instrumento 

de distinção, por meio de suas incessantes transformações e oposições: por 

exemplo, entre o antigo e o novo, entre o caro e o relativamente barato, entre o 

clássico e o prático, entre a retaguarda e a vanguarda, entre o velho e o novo, e 

entre os titulares e os pretendentes (BOURDIEU, 2008). 

 

A moda é um fenômeno inerente à vida em comunidade, compreendida não como 

um período natural do desenvolvimento, mas como um momento significado, 

interpretado e legitimado pela sociedade contemporânea. Simultaneamente, integra-

se cada vez mais ao capitalismo e se caracteriza como um mecanismo simbólico, 

presente nos círculos sociais e culturas distintas. 

 

Diz-se que a moda é como um rio que corre através da sociedade a par da 
história do mundo. É um desejo de transformação, de mudança e, nesse 
sentido, uma das motivações básicas do ser humano, tão poderosa como a 
força do hábito (SEELING, 2000, contracapa). 

 

Sproles (1974) afirma que durante séculos o fenômeno do comportamento de moda 

tem sido objeto variado de analistas sociais, historiadores culturais, críticos morais, 

teóricos acadêmicos e empreendedores. Cidreira (2005, p. 24) relata que “desde o 
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século XVII e mais particularmente o fim do século XVIII, com o nascimento e 

desenvolvimento das ciências do homem, sociólogos, etnólogos, economistas, 

semiólogos, psicanalistas e ensaístas procuram revelar o que está em jogo através 

da vestimenta, seus usos e seus princípios de funcionamento”.  

 

A moda, objeto de estudo acadêmico e de reflexão interdisciplinar, torna-se cada vez 

mais importante em aspectos culturais, sociais e econômicos, já que pode ser vista 

como um elemento fundamental para a compreensão e descrição de determinado 

grupo social (SPROLES, 1974; LAVER, 1989; WAJNMAN e ALMEIDA, 2002; 

McCRACKEN, 2003; LIPOVETSKY, 2005; CIDREIRA, 2005; CRANE, 2006; 

BALDINI, 2006).  

 
O´Hara (1992, p. 9) destaca estes pressupostos no trecho descrito: 

 

A moda é um reflexo móvel de como somos e dos tempos em que vivemos. 
A roupa sempre foi utilizada como instrumento social para exibir riqueza e 
posição, da mesma forma que a deliberada rejeição de símbolos de status 
transmite outras mensagens. As roupas podem revelar nossas prioridades, 
nossas aspirações, nosso liberalismo ou conservadorismo. Elas fazem 
muito para satisfazer necessidades emocionais simples ou complexas e 
podem ser usadas consciente ou inconscientemente para transmitir 
mensagens sexuais sutis ou diretas. Emprestam elegância e cor a nosso 
ambiente e dão forma a nossos sentimentos. São a primeira e a última 
palavra da linguagem que é a moda.  

 

Contudo, “a dificuldade teórico-metodológica de se estudar moda fica bastante 

evidente na diversidade de definições empregadas para delimitar o que se entende 

por moda” (ALBINO, 2007, p. 329). Para Cidreira (2005), a palavra moda é oriunda 

do latim modus, que significa “maneira”. Mais genericamente, é determinada como a 

maneira de ser, o modo de viver e de se vestir. Ademais, no mesmo momento, a 

língua inglesa recupera a palavra francesa façon (modo) e a transforma em fashion, 

e assim passa a nomear moda. Revela-se aqui a proximidade entre os termos moda 

e modo.  

 

Segundo Sproles (1974), a moda é um fenômeno cíclico temporário adotado pelos 

consumidores por situação e tempo particular. Neste contexto do consumo de moda, 

Miranda, Marchetti e Prado (1999) identificam seis dimensões primordiais para seu 

entendimento: a) moda como instrumento de comunicação, sem o uso das palavras; 
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b) moda como instrumento de integração, como um ajuste social; c) moda como 

instrumento de individualidade, como exclusividade; d) moda como instrumento de 

teatralização, no qual o indivíduo, por meio da sua vestimenta, satisfaz sua 

necessidade de interpretar diferentes papéis; e) moda como instrumento de 

autoestima, o de se “sentir-bem”; e f) moda como instrumento de transformação, no 

qual o consumo exerce a função de suprir vazios, como um processo terapêutico. 

Contudo, como frisam os autores, de forma geral, existem dois aspectos que são 

básicos na definição de moda: seus aspectos mutantes; e seus aspectos simbólicos. 

 

Baldini (2006) frisa que, apesar da demasia de definições de moda, é certo que é um 

fenômeno social bastante complexo e volúvel. As definições, consideravelmente, 

ilustram conceitos versáteis e contrastantes do fenômeno da moda, cada uma única 

e com dimensões específicas, sendo a similaridade central das definições o fato de 

a moda ser um fenômeno comportamental generalizado (SPROLES, 1974).  

 

A moda é uma forma de expressão culturalmente endossada em um 
fenômeno particular material ou não material, que é discernível em 
qualquer dado tempo e que muda ao longo do tempo dentro de um sistema 
social ou grupo de indivíduos associados (SPROLES, 1974 p. 465).  

 

Nessa perspectiva, a moda é um processo de transformação e tendências cíclicas 

que, por seu caráter cultural, pode ser entendida como extensão visível e tangível da 

identidade pessoal, dos sentimentos pessoais e dos valores sociais durante um 

período temporal determinado, refletindo, pois, identidades, máscaras e mitos do 

cotidiano urbano (FREITAS, 2005; GARCIA e MIRANDA, 2005). 

 

Diante disso, sensível aos movimentos correntes do próprio campo em que atua, a 

moda estabelece uma condição geral que resolve a conduta de todo indivíduo, como 

um guia seguro para as ações e sentimentos. Não obstante, cria a possibilidade da 

diferença, do desejo pela modificação e necessidade do novo, inicialmente, por meio 

da constante mudança de conteúdo ao longo do tempo e, depois, a partir da 

diferença de classe (ALBINO, 2007). Concluindo, McCracken (2003) afirma 

veementemente que a moda molda, transforma e dá vida continuamente ao universo 

cultural. 
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Nesta linha de raciocínio, McCracken (2003) e Tavares (2008) recorrem à teoria 

trickle down, estabelecida pela primeira vez por Georg Simmel, em 1916, para 

tecerem a respeito desta engenhosa descrição da mudança na moda. A teoria 

sustenta que dois princípios conflitantes agem como uma espécie de engrenagem 

ou força motivadora para a inovação entre os grupos sociais subordinados, que 

recorrem ao princípio da imitação em busca por um novo status, adotando 

vestuários dos grupos superiores, que por sua vez, geralmente de melhor nível 

educacional e renda, renunciam aos antigos marcadores de status imitados e 

abraçam o princípio da diferenciação, para assim preservar a diferença de status 

(McCRACKEN, 2003; TAVARES, 2008). Ou seja, há um efeito de gotejamento 

social: “o que era um elemento de distinção acaba sendo copiado, ou adaptado, e 

oferecido para outras classes de consumo, perdendo seu efeito prévio de 

exclusividade, de distinção social” (STREHLAU, PETERS, 2006, p. 3).  

 

McCracken (2003) identifica dois problemas com a teoria trickle down. Primeiro, o 

movimento é ascendente, e não descendente, como o nome designa, uma vez que a 

dinâmica é um padrão gerado pela classe social subordinada, que busca, por meio 

da imitação, o status da classe superior, e esta última, em fuga, detém outros novos 

marcadores. O segundo problema é que Simmel não especificou o efeito trickle 

down em todos os detalhes e complexidades, já que não inseriu todos os grupos 

intermediários no sistema, os quais podem empreender uma mudança na moda não 

apenas por um motivo como somente os dois grupos determinados pelo autor, mas 

com o objetivo de imitação, ou de diferenciação, ou de ambos. Como salienta 

McCracken (2003) a teoria fornece apenas uma compreensão de como o contexto 

social determina a direção, o ritmo e a dinâmica da moda, sendo necessária uma 

revisão para que ela possa ser aplicada nos dias modernos.  

 

Lipovetsky (1989) refere-se à moda como um fenômeno específico das sociedades 

modernas, associado aos valores e formas de socialização. O que a define é o gosto 

pela mudança e pelo novo, subjetividade esta própria do capitalismo, sendo, 

portanto, a moda um produto concebido com fins determinados, filha dileta do 

capitalismo e, consequentemente, forte aliada da chamada sociedade de consumo.  
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A moda não saiu diretamente das rivalidades de classe: ela supôs um 
abalo cultural não redutível aos acontecimentos econômicos e sociais, a 
promoção de valores dinâmicos e inovadores capazes de tornar obsoleta a 
aparência tradicionalista e de consagrar um sistema cujo princípio é “tudo o 
que é novo agrada” (LIPOVETSKY, 2005, p. 41). 

 

Sob esta ótica, na qual a moda é vista como máquina econômica, que deve sua 

sobrevivência ao consumo, Cidreira (2005, p. 59) afirma que “a introdução da moda 

como sistema de renovação constante representa um marco definitivo da inversão 

do consumo por necessidade e do consumo movido pelos desejos e fantasias”. 

Segundo McCracken (2003, p. 37), “aquilo que uma vez foi comprado sob os 

ditames da necessidade agora era comprado sob os ditames da moda”. Nesse 

contexto, a moda é a lógica do novo em eterna mutação e é a sociedade que produz 

esta dialética própria da mudança que alimenta o sistema capitalista, sendo 

intrínseca a identidade entre moda e capitalismo (WAJNMAN e ALMEIDA, 2002).  

 

Sob a acepção do capitalismo - identidades, inovação, cultura, legitimação da 

expressão individual, do pertencer, do ser, do gozo, da fantasia e do desejo -, 

Lipovetsky (1989, p. 39), traduz laconicamente moda quando afirma: 

 

Mas a moda não foi somente um palco de apreciação do espetáculo dos 
outros; desencadeou, ao mesmo tempo, um investimento de si, uma auto-
observação estética sem nenhuma precedente. A moda tem ligação com o 
prazer de ver, mas também com o prazer de ser visto, de exibir-se ao olhar 
do outro. 

 

Coadunam com essas reflexões Miranda. Garcia e Leão (2001) quando ressaltam 

que, historicamente, a moda tem uma associação forte entre a feminilidade e a 

busca do “estar na moda”, em que se realça a importância da aparência na 

construção social, além de Cobra (1997) quando afirma que a roupa é, por certo, 

uma das formas mais utilizadas para demonstrar sentimentos e emoções. 

Comungando com essa opinião, Sant’Anna (2007) destaca que o guarda-roupa de 

cada pessoa é um ambiente variado de oferta de significado. 

 

A crença é essa: as posses de alguém fazem parte do que esse alguém é. 
[...] as posses influenciam a maneira como as pessoas se vêem (questão 
individual) e também como se vêem umas às outras (questões sociais). No 
nível social, as necessidades de consumo de moda repousam 
principalmente na questão da integração: possuir produtos para interagir 
com determinados grupos e simultaneamente para se distanciar de outros 
(GARCIA e MIRANDA 2005, p. 108). 
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Cabe, no momento, uma analogia à “Máquina de lavar”, explorada por Baudrillard 

(1995). A máquina de lavar, além de servir de utensílio, atua como elemento de 

prestígio. O autor afirma que qualquer espécie de objeto pode substituir essa 

“máquina de lavar” como elemento significativo. Neste estudo, a roupa. No campo 

da moda, este utensílio deixa totalmente de estar em conexão com qualquer função 

ou necessidade e atua seja como elemento da lógica social, seja como a lógica do 

desejo.    

 

A moda pode ser o elixir da ilusão. Imagine uma mulher vestindo um 
tubinho preto, equilibrada num par de saltos altos. É intoxicante, sedutora, 
poderosa. Auxiliada pela fada-madrinha Moda, ela ganha segurança 
(intangível) numa mera troca de roupa (tangível). Quem duvida, basta 
puxar pela memória. Um bonito vestido e um sapatinho de cristal fizeram 
maravilhas por Cinderela (Miranda, Garcia e Leão, 2001, p. 10). 

 

Portanto, o consumo de moda é um ato de narcisismo e de generosidade, uma vez 

que é para si e também para o outro. Ou seja, a pessoa, acima de tudo, consome na 

moda o seu conceito, a sua imagem, seu jeito de dizer o que pensa e como é ou 

como quer ser percebida (MIRANDA, GARCIA e LEÃO, 2001; SANT’ANNA, 2007). 

Segundo Allérès (2000, p. 46) “cuidar da apresentação pessoal é trapacear, é 

procurar alegrias pessoais, individuais, narcisísticas”.  

 

No âmbito dos objetos, “significados mais pela subjetividade implícita do que por 

suas funcionalidades explícitas” (SANT’ANNA, 2007, p. 18), o sujeito, enquanto 

“vitrine espelhada” (posição de ver e de ser visto), torna-se condição sine qua non 

de sua própria manutenção no grupo social. 

 

Encerrada esta exposição geral de conceitos e temas ligados a consumo e a moda, 

torna-se importante focar a discussão no consumo de moda de luxo. 

 

Os objetos de luxo, ou luxuosos, são provavelmente os mais 
representativos de toda a complexidade da escolha de um objeto e de um 
ato de compra. Eles apreendem ao mesmo tempo, todos os fatores mais 
racionais da compra (qualidade, originalidade) e os mais irracionais 
(procura de distinção, gosto pelos objetos de marca, pelos códigos sociais) 
(ALLÉRÈS, 2000, p. 60).  
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2.2.1 Consumo de luxo: da excelência à emoção 
 

 

Como questiona o filósofo francês, Lipovetsky (2005): luxo para quem? O que é luxo 

para uns pode ser absolutamente comum para outros (KAPFERER, 1997).  

 
Os questionamentos que abrem esta seção possivelmente sejam um misto de 

provocação e exagero. Uma das dificuldades inerentes ao ato de estudar o mercado 

de luxo, inicialmente, está na tentativa de definir o que é um produto de luxo e 

classificá-lo como tal, fato que advém da amplitude, subjetividade e complexidade do 

seu conceito e de seu consumo (KAPFERER, 1998; ALLÉRÈS, 1999, 2000; 

DUBOIS e CZELLAR, 2002; D’ANGELO, 2004). Etimologicamente, o vocábulo luxo 

vem do latim lux, que significa “luz”, “brilho”, “bom gosto” e “elegância”. Roux (2005) 

argumenta que a etimologia real de luxo deriva do latim luxus, para se referir ao 

excesso em geral.  

 

Vale destacar no momento que a base para a definição entendida nesta dissertação 

é a de que: 

 

[...] apesar do uso especulativo e depreciativo da palavra luxo, é a única 
que representa melhor a extensão das qualidades dos bens que inclui. O 
termo luxo é este cuja definição envolve, ao mesmo tempo, as 
especificidades dos bens de prestígio e as dos produtos de alto nível 
(ALLÉRÈS, 2000, p. 109) 

 

Destarte, o luxo abarca a combinação de elementos que contribuem para criar o 

caráter imaginário e de glamour que circunda um objeto, “pois o luxo não depende 

da razão, mas do excesso e das emoções extraordinárias e intensas” (ROUX, 2005, 

p. 114). Neste sentido, Allérès (2000) afirma que os “bens de luxo” são a expressão 

do imaginário mais profundo e do narcisismo mais refinado, que, ao traduzir o 

domínio dos desejos e ambições, conferem ao produto um valor quase mágico. 

 

Segundo D’Angelo (2004), luxo reflete estofo cultural, qualidade de vida, usufruto, 

satisfação, bem-estar; é sofisticação, fonte de prazer e de sentidos, fantasia e 

emoção. Ademais o autor frisa que “o que se nega é sempre a vulgaridade 
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materialista e a superficialidade dos desejos de consumo em nome de ideais de vida 

mais elevados” (2004, p. 164).  

 

Assim, intrinsecamente ligado à moda, o luxo está presente em todas as épocas, 

refletindo, mais do que objetos de valor, um guia para a identidade social, expressão 

do significado cultural e códigos de uma elite (ALLÈRÈS, 2000; TWITCHELL, 2002; 

LIPOVESTKY, 2005; ROUX, 2005; TAVARES, 2008; KAPFERER e BASTIEN, 

2009). Contudo, uma vez democratizado, o luxo passa a não ser mais um beneficio 

apenas dos ricos (DUBOIS e DUQUESNE, 1993; ALLÉRÈS, 2000; TWICHELL, 

2002; LIPOVETSKY, 2005; ROUX, 2005), sendo não mais destinado à clientela de 

“elite”, mas à parcela elitista de cada um (ROUX, 2005; TAVARES, 2008).  

 

Kapferer e Bastien (2009) argumentam que o luxo, por ter, fundamentalmente, a 

função de recriar a estratificação social, democratiza-se no sentido de que todos 

podem definir sua clivagem social, como desejar e sonhar, de acordo com seus 

limites financeiros. Assim, como especificam os próprios autores, preço alto dos 

produtos não é suficiente para definir produtos de luxo; apenas mede o poder de 

compra no consumidor.  

 

Cada indivíduo é um comprador de beleza, de estética, de sonho a 
qualquer preço, aspira à mudança, ama a moda que reifica e coisifica o 
indivíduo [...]. As modas têm um poder de atração considerável. Têm o 
caráter do novo, do extraordinário, do belo, e fascinam, 
independentemente de qualquer juízo de valor... (ALLÉRÈS, 2000, p. 46, 
grifo nosso). 

 

Roux (2005) ressalta que a clientela do luxo pode ser dividida, essencialmente, em 

dois segmentos: a) tradicionais clientes muito ricos; e b) a nova clientela abastada, 

de classes médias, mais sensíveis ao preço, pouco fiel à marca, sendo sua natureza 

de compra de alto envolvimento psicológico.  

 

À luz deste debate, Allérès (2000) também faz algumas ponderações a respeito de 

classes sociais e consumo de luxo. A partir da estratificação social proposta é que a 

autora especifica seus desdobramentos em relação às motivações e modelo de 

consumo, estilos de vida. Por fim, classifica-as em categorias de luxo (QUADRO 2). 
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Classe 
Social 

Motivações Estilo de vida 
Modelos de 
Consumo 

Categoria 
de luxo 

Classe bem 
provida 

▲Distinção 
absoluta 

▲Conservação 
dos privilégios 

▲Objetos 
tradicionais 

Luxo 
Inacessível 

  
▲Fuga "para 
adiante" 

▲Distinção dos 
usos e 
escolhas 

▲ Objetos novos 
e originais 

  

          

Classe 
Intermediária 

▲Distinção 
relativa 

▲Imitação da 
classe 
dominante 

▲ Certos objetos 
tradicionais 

Luxo semi-
acessível ou 
intermediário

  
▲"Recuperação" 
das distâncias 
sociais 

▲Objetos de 
série limitada 

   

          

Classe 
média 

▲Mimetismo das 
escolhas e dos 
usos 

▲ Vinculação a 
uma classe 

▲Objetos de 
série 

Luxo 
acessível 

  

▲Acesso a um 
patrimônio 
cultural 

▲ Distinção     

Quadro 2: Classes sociais e estilos de vida 
Fonte: ALLÉRÈS, 2000, p. 103. 
 

No que tange à classificação dos bens de luxo, Allérès (2000) realça algumas 

nuanças que os diferenciam de outros. Segundo a autora, há o luxo inacessível, 

composto mais frequentemente pelas empresas antigas, prestigiosas, cuja 

notoriedade é internacional, e pela celebridade do seu criador, formado por produtos 

limitados ou peças únicas, de altíssimo padrão de perfeição, a partir das técnicas de 

fabrico mais elaboradas, muito ainda artesanais e com materiais extremamente 

seletivos, com uma difusão reduzida e, assim, voltada para o conhecimento e a 

apreciação das classes mais bem providas, que cultivam o desejo permanente de 

proteger sua diferença mediante a aquisição desses objetos raros e inacessíveis. Há 

o luxo intermediário, resultado do desdobramento de certos produtos das marcas 

mais seletivas e do aparecimento de novos criadores, constituído de produtos de 

excelente qualidade, porém menos perfeitos e semi-industriais, difusão ampla mas 

controlada e preços mais acessíveis, direcionado a uma classe muito bem provida, 

menos audaciosa no plano da expressão dos seus gostos de luxo, contudo, 

igualmente desejosa de manter uma distância social bem marcada mediante a 

seleção das marcas reconhecidas e objetos possuídos pelas classes dominantes. 
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Por fim, há o luxo acessível, fruto do desdobramento maior de certos produtos, dos 

novos criadores que se destacam e ainda o aparecimento de últimas marcas, 

composto por produtos e objetos de qualidade menos elevada, menos raros, 

fabricados em série, a custo menores, cujos preços são bem estudados para 

corresponderem a um imperativo quase perfeito de qualidade-preço, voltados assim, 

para a classe de consumidores menos bem providos, menos informados sobre as 

especificidades do mundo do luxo e inclinados a não optarem por uma distinção 

original, mas a adotarem códigos de reconhecimento e similaridade com uma 

maioria de consumidores.  

 

Segundo Allérès (1999, p. 15) “em todos esses níveis de consumo, o objetivo é 

ambíguo e, ao mesmo tempo, materialista e lúdico”. Lipovetsky (2005) afirma que o 

consumidor de luxo típico ideal é multifacetado, ou seja, extrai seu modelo e mistura 

conceitos de diferentes grupos, preços, categorias de objetos e estilos.  

 

A arte de viver que acompanha o luxo não é mais um convenção de classe, 
é teatro para melhor provar dos prazeres dos sentidos, jogo formal 
investido da função de melhor sensualizar a relação com as coisas 
(LIPOVETSKY, 2005, p. 85). 

 

Parece igualmente claro que a complexidade de escolha para um consumidor de 

bens de luxo não obedece apenas a fatores econômicos e funcionais, mas está 

concomitantemente ligado ao valor simbólico, social e cultural (DUBOIS e 

DUQUESNE, 1993; KAPFERER, 1997, 1998; ALLÉRÈS, 1999, 2000; DUBOIS e 

CZELLAR, 2002; TWITCHELL, 2002; McCRACKEN, 2003; D’ANGELO, 2004; 

LIPOVETSKY; 2005; ROUX, 2005; KAPFERER e BASTIEN, 2009). 

 

Allérès (1999) sintetiza esses atributos em quatro categorias fundamentais, os quais 

representam um produto de luxo contemporâneo (Figura 2). De acordo com seu 

estudo, os valores funcionais referem-se à utilidade propriamente dita e às 

necessidades. Os culturais são representados pela história da marca, do produto ou 

do criador, passado ou contemporâneo. Os simbólicos individuais estão vinculados 

ao narcisismo e ao hedonismo. Os sociais são evidenciados pelos desejos de 

distinção e imitação.  
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Figura 2: Representação de um produto de luxo contemporâneo 
Fonte: ALLÉRÈS, 1999, p.16. 
 

A respeito dos estudos dedicados ao luxo realizados no Brasil, cabe destacar aqui o 

de D’Angelo (2004). Utilizando como uma das principais fontes de informações o 

trabalho da professora francesa Danielle Allérés (1999, 2000), o autor adapta esses 

estudos à realidade brasileira. D’Angelo (2004) conclui que o universo do luxo no 

Brasil é marcado, fundamentalmente, pela dimensão2 funcional (qualidade 

intrínseca), simbólica (hedonismo e preocupação com a aparência pessoal, 

representativa do narcisismo) e social (distinção, recorrentes comparações entre o 

consumo idealizado e o indesejado), sendo que a cultural praticamente não 

apareceu na pesquisa.  

 

Twitchell (2002) ressalva o fato de o luxo ser uma construção social, na qual o 

significado não se localiza no objeto em si, e sim na linguagem que o circunda. Ou 

seja, o que é luxo está “embebido” de cultura. Assim, as motivações para o consumo 

de luxo são moldadas e legitimadas de acordo com os círculos sociais que o 

consumidor transita e a identidade cultural (DUBOIS e DUQUESNE, 1993; 

KAPFERER, 1998; ALLÉRÈS, 2000; D’ANGELO, 2004; LIPOVETSKY, 2005; ROUX, 

2005; KAPFERER e BASTIEN, 2009). 

 

No que tange à superficialidade do luxo, Twitchell (2002) especifica que para fazer 

compreender a cultura material do século XXI é preciso entender a importância do 

material desnecessário, afinal: “o último dos mendigos tem sempre um nadinha de 

                                                 
 
2 No estudo, D’Angelo (2004) denomina as categorias de Allérès (1999) de “dimensões”.  

Produto 
de Luxo 

Papel Funcional 

Papel Cultural 

Papel Simbólico 

Papel Social 
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supérfluo! Limitai a natureza às necessidades naturais, e o homem torna-se um 

animal”, já escrevia Shakespeare (apud Lipovetsky, 2005, p. 19).  

 

De tal modo, o consumo de luxo é uma atividade em que não cabem julgamentos 

morais (D’ANGELO, 2004): “é inútil querer moralizar o luxo, assim como é chocante 

beatificá-lo” (LIPOVETSKY, 2005, p. 20). 

 

Kapferer e Bastien (2009) defendem que o luxo tem duas facetas: uma para 

satisfazer o prazer próprio (“meu” luxo) e outra para demonstrar sucesso (luxo para 

os outros). Da mesma forma sustenta Belk (1988), ao enfatizar o desejo dos 

consumidores de estenderem suas próprias personalidades por meio de suas 

posses. McCracken (2003) sugere que os bens funcionam como pontes, até quando 

meramente cobiçados, que ajudam os indivíduos a contemplar uma posse que conta 

não quem ele é, mas quem gostaria de ser.   

 

Dubois e Duquesne (1993) dividem o mercado de bens de luxo em dois segmentos: 

o que busca autenticidade e qualidade absoluta, no qual as marcas representam os 

padrões de excelência; e outro constituído por modelos e códigos sociais, em que as 

marcas representam símbolo. Corroboram com o exposto Dubois e Czellar (2002) ao 

afirmarem que em um nível simbólico os consumidores podem interpretar o luxo 

como símbolo do prestígio da marca, sendo, portanto, a expressão mais usada para 

se referir a marcas que possuem valor intangível e imagem superiores às 

convencionais.  

 

Como consequência, as marcas são transmissoras de “educação para o gosto” e 

consumo (D’ANGELO, 2004), símbolo do acesso e do pertencimento a uma 

categoria social (ROUX, 2005) e, assim, balizadores de padrão de qualidade, 

estética, funcionalidade (KAPFERER, 1997) e prestígio (ALLÉRÈS, 2000; DUBOIS e 

CZELLAR, 2002).  

 

A época contemporânea faz recuar os imperativos da moda, mas vê 
triunfar o culto das marcas e dos bens raros. O esnobismo, o desejo de 
parecer rico, o gosto de brilhar, a busca da distinção social pelos signos 
demonstrativos, tudo isso está longe de ter sido enterrado pelos últimos 
desenvolvimentos da cultura democrática e mercantil (LIPOVETSKY, 2005, 
p. 51). 
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É a partir deste pensamento que na próxima seção pretende-se discutir com maiores 

detalhes os aspectos relacionados à marca, bem como utilizar-se do aporte 

inicialmente exposto para embasar as questões importantes que permeiam esta 

dissertação.   

 

 

2.3 Marca: more than a label 
 

 

Em nosso tempo, a complexidade da sociedade da abundância e do hiperconsumo 

tem estabelecido as premissas centrais do mercado competitivo e dinâmico, 

marcado essencialmente pelo status ímpar do termo marca.   

 

A evolução histórica da marca abarca seu relacionamento com o passado, por meio 

da preservação das tradições, com o presente, por meio do seu uso e vínculos, e 

com o futuro, com base em nossas aspirações e sonhos (TAVARES, 2008).  

 

Consequentemente, como descreve Tavares (2008), os significados e as funções da 

marca mudaram com passar dos séculos. Foram gradualmente ampliados e 

incorporados novos significados e justificativas para o seu uso. Nesta linha, o autor 

destaca que em meados do século XV as marcas tinham como principal função 

identificar a origem e o seu proprietário. Depois, serviriam como indicador de 

identidade, como a própria cruz como símbolo do catolicismo. Em seguida, 

orientaram-se para a lembrança e exclusividade. Por fim, serviram para aumentar o 

valor percebido do bem por meio da reputação que conferia a seus fabricantes.  

 

Nunes e Haigh (2003) chamam a atenção para o fato de que o período da década 

de 1980 foi o ápice do princípio de marca como uma questão apenas de imagem. 

Consequentemente, existia uma grande diferença entre a promessa e a proposta de 

valor da marca e, assim, um questionamento da relação entre consumidor e marca, 

em especial, pelo próprio amadurecimento dos consumidores. Contudo, o papel da 

marca foi resgatado, e sua avaliação começou a merecer maior atenção no final dos 

anos de 1980 e início dos anos de 1990, devido a uma onda de fusão e aquisição, a 

qual envolveu marcas fortes e valiosas (NUNES e HAIGH, 2003; TAVARES, 2008).  
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Os investidores compreenderam que a marca vai além de uma questão de imagem; 

é também um ativo ou patrimônio de uma empresa, um fator crítico de sucesso para 

todas as organizações, localidade ou pessoa, um fenômeno cultural e, portanto, 

entidades constituídas essencialmente por aspectos intangíveis de percepção e 

valor que habitam a mente e o coração do usuário, sendo impossível imaginar nosso 

mundo sem as marcas (NUNES e HAIGH 2003; TAVARES, 2008).   

 

Atualmente, passa-se por um período de transição, no qual a sociedade industrial, 

com uma economia organizada para a extração de valor, perde sua força e cede 

espaço para uma sociedade do conhecimento, que tem sua economia organizada 

para a criação de valor (NUNES e HAIGH, 2003).  

 

As organizações do século XXI têm conseguido sucesso menos por ter 
estrutura formal e hierárquica de poder bem definida e mais por 
desenvolver processos eficazes de gerenciamento do processo de criação 
de valor. Elas têm focado menos os sistemas rígidos de controle de seus 
colaboradores e mais o desenvolvimento de suas capacidade como seres 
humanos (NUNES e HAIGH, 2003, p. 38).  
 

Aaker (2007b) ressalta que, além de impactar a personalidade da marca, o 

comportamento e as motivações às marcas podem afetar o relacionamento marca -

cliente diretamente. Cada vez mais, a conotação que a marca passa a assumir é a 

de transmitir valor ao consumidor por meio de consistência, qualidade e 

desempenho do produto (ROBERTS, 2005). 

 

Uma vez que os consumidores têm à disposição uma gama de opções com níveis 

satisfatórios de qualidade e tecnologia, a marca torna-se uma ferramenta de 

diferenciação comercial fundamental na estratégia geral de produto, pois mesmo 

antes de o cliente obter informações sobre o produto a marca já acrescenta e 

transmite um determinado valor sobre o mesmo (AAKER, 1991; TAVARES, 1998, 

2008; KOTLER, 1999; LEÃO e MELLO, 2008).  

 

Marca – ato ou efeito de marcar é “um nome, termo, sinal, símbolo ou 
desenho – ou uma combinação desses elementos – que identifica o 
fabricante ou o vendedor de um produto ou serviço” (KOTLER e 
ARMSTRONG, 2003, p. 212). 
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Conforme ressalva Perez (2007), o tema “marcas” é essencialmente interdisciplinar. 

Portanto, há uma multiplicidade de definições possíveis. Não é objeto desta 

investigação angariar as várias perspectivas sobre como abordá-la. Por isso, 

entende-se necessário, como base de enquadramento, dar uma visão geral do 

conceito marca. Embora se reconheça que as definições de marca têm uma origem 

em comum: na definição oficial estabelecida pela American Marketing Association 

(AMA), identificada como a concepção clássica que diz que a marca é “um nome, 

termo, signo, símbolo ou design, distinto ou combinado, que têm o propósito de 

identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores no sentido de 

diferenciar esses bens ou serviços da concorrência”.  

 

As definições de marca podem se dar principalmente sob a ótica de dois agentes 

distintos: consumidores e empresas (vendedores), uma vez que esta, como afirma 

Tavares (2008, p. 61) é o principal elo para estabelecer diferenciação, criar 

relacionamentos e compartilhar valores entre empresa e o consumidor. 

 

A marca, na visão dos consumidores, é uma expectativa de benefícios e 

corresponde a um conjunto de associações que o consumidor adota para 

estabelecer ou não o seu vínculo com o produto (TAVARES, 2008), sendo parte 

importante do produto, na medida em que agrega valor a ele; ou seja, fornece 

valores pelos quais está disposto a pagar, revelando o invisível e o impalpável 

(KAPFERER, 2004). Assim, as marcas comunicam características e benefícios, e 

fazem menção sobre a qualidade do produto (ROBERTS, 2005).  

 

Na perspectiva da empresa, Tavares (2008, p. 73) sintetiza o significado da marca 

em dois níveis: o que a marca ou a empresa é; e do que a marca ou a empresa é 

capaz. Sob esta perspectiva, Kotler e Armstrong (2003) sustentam que as marcas 

geram fidelidade e conscientização dos clientes; proporcionam uma gama de 

vantagens competitivas, por meio do seu valor patrimonial; denotam uma história 

acerca das qualidades especiais do produto; fornecem proteção legal; e servem de 

base para a segmentação de mercados: “O estabelecimento de marca tornou-se tão 

poderoso que, hoje, quase nada é comercializado sem ela” (KOTLER e 

ARMSTRONG, 2003, p. 212).  
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Corroborando para a ampliação do conceito, Gardner e Levy (1955, p. 35, tradução 

nossa) apregoam: 

 

De maneira semelhante, o nome de uma marca é mais do que um rótulo 
utilizado para diferenciar-se entre os fabricantes de um produto. É um 
símbolo complexo que representa uma variedade de ideias e atributos. O 
símbolo diz ao consumidor muitas coisas, não apenas pela forma que 
transmite (e seu significado literal, caso haja um), mas, mais importante, 
por meio do organismo de associações que construiu e adquiriu como um 
objeto público ao longo de um período de tempo.3  
 

Em função da complexidade inerente ao conceito em si, Keller (1993) apregoa a 

importância de se explicitar o conteúdo e a estrutura do conhecimento de marca com 

base no consumidor, uma vez que estes influenciam o que vem à mente quando ele 

pensa sobre a marca. Para Gardner e Levy (1955), geralmente, os consumidores 

acreditam que marcas bem conhecidas realizam de forma adequada suas funções.  

 

O valor de marca, na perspectiva do consumidor, segundo Keller (1993), está 

relacionado com o conhecimento da marca, que, por sua vez, é definido em termos 

de dois componentes: a consciência de marca; e a imagem de marca na memória do 

consumidor. A partir desta definição, o autor trabalha as dimensões subsequentes, 

apresentando um modelo de estrutura conceitual (Figura 3), para gerentes de 

marketing e pesquisadores interessados em aspectos estratégicos do valor de 

marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
3 In similar fashion, a brand name is more than the label employed to differentiate among the 
manufacturers of a product. It is complex symbol that represents a variety of ideas and attributes. It 
tells the consumer many things, not only by the way it sounds (and its literal meaning if it has one) but, 
more important, via the body of associations it has built up and acquired as a public object over a 
period of time. 
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Figura 3: Dimensões do conhecimento de marca 
Fonte: KELLER, 1993, p. 7. 
 

Como desenvolvido por Keller (1993), consciência de marca é o reflexo da 

habilidade do consumidor em identificar a marca em diferentes condições. É 

composta por lembrança, relacionada à habilidade do consumidor de reaver a marca 

na memória quando dada uma categoria de produto; e reconhecimento, que requer 

que o consumidor discrimine corretamente a marca conforme vista ou ouvida 

previamente. A consciência de marca, ainda segundo o autor, desempenha um 

importante papel na tomada de decisão dos consumidores por três razões principais: 

a) é importante que o consumidor lembre se da marca quando pensar sobre uma 

categoria de produtos; b) a consciência de marca pode afetar decisões sobre 

marcas em um conjunto considerado; e c) influencia na formação e força das 

associações na imagem de marca - ou seja, uma condição necessária para a 

criação de uma imagem de marca é que a marca tenha sido estabelecida na 

memória. 

 

No contexto desta discussão, Keller (1993) define imagem de marca como 

percepções sobre uma marca, refletida por associações da marca retida na memória 
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do consumidor. Tal como o modelo (Figura 3) revela, as associações podem ser 

classificadas em três principais categorias: atributos; benefícios; e atitudes 

 

Visando compreender essas categorias, Keller (1993) aponta os principais conceitos 

e fundamentos de cada, da seguinte forma: 

 

 Atributos - são características descritivas que identificam um produto 

ou serviço. Distinguem-se de acordo com a forma como se relacionam 

com o desempenho do produto ou serviço. Assim: atributos 

relacionados ao produto – dizem respeito à composição física; e 

atributos não relacionados ao produto – condizem com os aspectos 

externos do produto relacionados a compra ou consumo do produto, 

sendo seus principais tipos: preço, embalagem ou aparência do 

produto, imagens do usuário (que tipo de pessoa utiliza o produto, com 

base, por exemplo, em fatores demográficos e psicográficos) e 

imagens de uso (onde e em que tipo de situação o produto é usado). 

 

 Benefícios - são valores pessoais que os consumidores atribuem ao 

produto ou serviço; isto é, o que as pessoas acham que o produto pode 

fazer por elas. Podem ser distinguidos em três categorias, de acordo 

com as motivações subjacentes a que se relacionam: a) benefícios 

funcionais - são as mais intrínsecas vantagens do produto; b) 

benefícios experienciais – relacionam-se com o que se sente ao usar o 

produto; e c) benefícios simbólicos - são as vantagens extrínsecas do 

produto e se relacionam com as necessidades de aprovação social ou 

expressão social e autoestima. Os dois primeiros benefícios, 

geralmente, correspondem aos atributos relacionados ao produto; o 

último, aos atributos não relacionados ao produto.  

 

 Atitudes - formam a base para o comportamento do consumidor, 

Definem como os consumidores fazem avaliações de uma marca, 

sendo assim, uma função dos atributos (relacionados e não 
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relacionados ao desempenho do produto) e benefícios associados 

importantes para a marca.  

 

Keller (1993) afirma que a favorabilidade (a forma como a marca é avaliada 

positivamente, a partir dos atributos e benefícios da marca que os consumidores 

acreditam satisfazer suas necessidades e desejos, dependente do contexto e 

situação de uso ou consumo), a força (que depende do nível de abstração 

[codificação] ou quanta informação é resumida ou incorporada como parte da 

imagem de marca [armazenamento]) e a singularidade das associações (referente 

ao significado único que pode ser atribuído a todas as características das 

associações de marca, incluindo o nível de abstração, a natureza qualitativa e a 

congruência das associações, já que as associações podem ou não ser 

compartilhadas com outros concorrentes da marca), são as dimensões distintivas do 

conhecimento de marca, as quais desempenham papel fundamental na 

determinação da resposta diferencial que compõe o valor de marca, especialmente 

nas decisões de alto envolvimento, além de serem fundamentais para uma marca de 

sucesso. 

 

Alguns novos desafios ao desenvolvimento de estratégias de marca surgiram devido 

a mudanças no ambiente de marketing, tais como: proliferação de extensões de 

marca e crescimento de novas alternativas promocionais e de mídia (KELLER, 

1993). Nesta ampla conjuntura, o termo imagem de marca, reconhecido como um 

importante conceito no marketing (GARDNER e LEVY, 1955), é um dos fatores 

fundamentais na construção do valor de marca (TAVARES, 2008) e influenciador do 

consumo (KAPFERER, 2004).   

 

Em função da recenticidade das pesquisas e da própria estrutura que se associa ao 

redor do conceito de imagem de marca e do procedente valor de marca, vale 

direcionar esforços para a realização de uma justaposição de perspectivas de cunho 

cognitivo com perspectivas de natureza mais fenomenológica acerca da marca, uma 

vez que, como constataram Gardner e Levy (1955), os pioneiros nos estudos sobre 

o conceito de imagem, os consumidores valorizam não apenas atributos e aspectos 
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funcionais, físicos ou tangíveis dos produtos que compram, como também, e em 

igual nível de importância, os significados percebidos da marca.  

 

Acrescentando, “os clientes estão menos interessados nas características técnicas 

do produto ou serviço do que nos benefícios que eles obtêm por meio da compra, 

uso ou consumo do produto ou serviço” (HOOLEY, SAUNDERS e PIERCY, 2001, p. 

23), sendo a marca um novo significante absoluto que prevalece sobre o produto 

(ROUX, 2005). 

 

É nesse sentido que cabe no momento abarcar as definições e fundamentos 

empregados para conceituar um pouco mais os conceitos de marca, imagem de 

marca e pressupostos do valor de marca na perspectiva do consumidor. Embora os 

autores caminhem na mesma direção e/ou fundamentam-se na visão de Keller 

(1993), como será verificado, é importante observar os pontos de convergência entre 

eles.  

 

Nesta linha de entendimento acerca da marca e ao encontro dos anseios de Keller 

(1993), Tavares (2008) corrobora com um conhecimento amplo e consistente dos 

componentes do valor de marca para a determinação da sua escolha e gestão.  

 

Segundo Tavares (2008, p. 74), “a marca baseia-se nas características e atributos 

intrínsecos e extrínsecos do produto, que se estendem de seus benefícios 

funcionais, simbólicos e experienciais, e a suas associações primárias e 

secundárias”.  

 

Para uma melhor compreensão, o Quadro 3 demonstra graficamente estes 

fundamentos e desdobramentos, além de revelar o significado de cada ponto citado 

em que a marca se baseia, de acordo com Tavares (2008): 
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Quadro 3: Fundamentos e desdobramentos da marca 
Fonte: Adaptado de Tavares (2008) 
 

 Características - são os aspectos que diferenciam e delineiam uma 

oferta e suas funções. Os atributos estão relacionados com as suas 

qualidades. Os atributos intrínsecos são os que afetam diretamente o 

desempenho ou funcionamento do produto, tais como componentes e 

facilidade de manuseio. Eles proporcionam os benefícios funcionais e, 

às vezes, experienciais, além de estabelecerem as associações 

primárias. Aqueles que não afetam diretamente o desempenho do 

produto mas que influenciam a sua preferência, compra e consumo são 

os denominados “atributos extrínsecos”. Dentre esses estão a empresa 

que os fabrica, os canais de venda, o preço e o endosso de 

celebridades. Esses atributos proporcionam parte dos benefícios 

experienciais e simbólicos e as associações secundárias ou abstratas 

que se dão em torno da marca. A marca, em cada categoria4, 

compartilha um conjunto de atributos intrínsecos e extrínsecos para 

suas ofertas. 

 

 Benefícios – são as expectativas e os valores pessoais que o 

consumidor espera pelas características e atributos intrínsecos e 

extrínsecos dos produtos. São classificados em três categorias: a) 

funcionais – aludem ao valor atribuído às funções do produto voltadas 

para o atendimento de alguma necessidade, como estética, saúde, 

educação e vestuário. Baseiam-se nas características e nos atributos 

intrínsecos do produto e nas associações primárias basicamente; b) 

experienciais - referem-se ao valor representado pelas sensações e 

                                                 
 
4 Categorias de produtos correspondem à abstração das características próprias de um conjunto, seja 
este de automóveis, bebidas ou condimento, deixando de fora aquelas típicas de determinadas 
marcas (TAVARES, 2008, p. 74).  

ATRIBUTOS BENEFÍCIOS ASSOCIAÇÕES 
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Intrínsecos Primárias 
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Extrínsecos 
Simbólicos 
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prazeres sensoriais experimentados pelos consumidores no contexto 

de uso ou consumo do produto. Como exemplo, sensações como 

maciez, fragrância, beleza, estilo e forma. Além disso, podem 

corresponder a associações primárias, vinculadas ao sentido ou a 

associações secundárias, atreladas às emoções despertadas pelos 

sentidos. Baseiam-se, às vezes, nos atributos intrínsecos e 

extrínsecos. E, c) simbólicos - abrangem o significado para a vida dos 

consumidores, pela conotação de expressividade de status, 

necessidade de aprovação social, valores e traços de personalidade ou 

do autoconceito proporcionado pela marca. Geralmente, correspondem 

às associações secundárias e aos atributos extrínsecos. A soma 

destas três categorias é que representa valores para o consumidor. 

 

 As associações são vínculos estabelecidos pelos consumidores por 

meio dos apelos: racional e emocional. As associações primárias, ou 

concretas, relacionam-se às características, atributos e benefícios que 

o consumidor associa diretamente ao desempenho do produto (apelo 

racional), sendo contrário às associações secundárias, ou abstratas, 

mais ligadas à marca e associadas a outras informações na memória e 

a necessidades afetivas (apelo emocional). Como exemplo desta 

associação, citam-se: empresas, celebridades, eventos, símbolos e 

valores, os quais configuram situações cobiçadas e valorizadas pelos 

consumidores. Como ponto frisado pelo autor, as associações 

secundárias devem ser coerentes e complementares às associações 

primárias, além de ambas serem consideradas segundo o que elas 

agregam às expectativas de benefícios.  

 

Outra importante visão é de Melo e Brito (2001), que atribuem duas dimensões à 

marca: a) racional - refere-se à satisfação de necessidades práticas, estando 

intimamente ligada à eficácia e à utilidade do produto, enfatizando os benefícios 

funcionais (AAKER, 2007a; 2007b); e b) emocional, ou simbólica - foco deste 

estudo, refere-se à comunicação e ao significado que esses produtos transmitem 

(MELO e BRITO, 2001). Aaker (2007b) afirma que a essência das marcas de apelo 
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emocional está em estimular sentimentos durante o processo de compra ou durante 

a experiência de uso, além de satisfazer a necessidade de auto-expressão. Em 

outras palavras, por meio da marca a pessoa pode proclamar uma desejada e 

determinada autoimagem.   

 

A ligação emocional, de acordo com De Toni e Schuler (2003), é uma sensação 

mental referente à impressão de um objeto, causado pela imagem dos atributos 

extrínsecos deste objeto. Nesta visão, a marca não deve se referir apenas à 

visibilidade e funções de determinado produto, mas deve provocar uma ligação 

emocional com o consumidor, a partir do conhecimento das suas necessidades e 

desejos (GOBÉ, 2002). Afinal, “não existe, em verdade, uma grande marca sem 

relação emocional” (KAPFERER, 2004, p. 121).  

 

A grande maioria da população, entretanto, consome e compra com a 
mente e o coração, ou, se você preferir, com as emoções. As pessoas 
buscam uma razão lógica: o que o produto oferece e por que é uma 
escolha superior. E tomam uma decisão emocional: gosto dele, prefiro-o, 
me sinto bem com ele (ROBERTS, 2005, p. 43). 

 

Tavares (2008) reforça que os consumidores precisam identificar por meio da marca 

elementos que representam a identidade, o posicionamento e a missão da empresa, 

além dos valores e crenças. Segundo o autor, há uma diferenciação entre esses 

componentes. Para sintetizar o foco destes componentes, explica que, devido ao 

fato de o posicionamento, a imagem e a reputação decorrerem e serem reflexo da 

identidade, a administração desse último precede aos demais componentes 

(QUADRO 4).  
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Conceito Foco Definição 
 
 
Identidade 

Presente, visando 
ao futuro.  
 
Características 
intrínsecas.  

Factual e aspiracional: como a empresa é e 
como gostaria de ser percebida. Sua 
administração precede os demais 
conceitos. Pode ser corporativa ou de 
marca. 

 
Posicionamento 

Conexão empresa-
consumidor. 

Posição que a empresa pretende ocupar na 
mente do consumidor e demais públicos. 

 
 
Imagem 

 
Percepção e 
perspectiva 
empresarial atual. 

Reflexo da identidade e posicionamento 
materializado pelas ações perante esses 
públicos e com impactos no ambiente. 

 
Reputação 

Consistentes 
impressões 
empresariais. 

Permanência do conjunto de práticas e 
percepções empresariais ao longo do 
tempo. 

Quadro 4: Foco e definição dos componentes: identidade, posicionamento, imagem e reputação. 
Fonte: TAVARES, 2008, p. 160.  
 

Segundo Kapferer (2004), identidade é o sistema de valores próprio a cada marca. 

Aaker (2007b) salienta que a identidade da marca compõe-se de um conjunto 

exclusivo de associações que o estrategista ambiciona criar ou manter, isto é, como 

ele deseja que a marca seja percebida. Já a imagem da marca refere-se ao modo 

como os clientes e demais pessoas a percebem atualmente.  

 

Portanto, como o embasamento proposto neste estudo está relacionado com a 

percepção do consumidor da marca, segue-se o levantamento em relação apenas à 

imagem, já que, como observou Tavares (2008, p. 216) “a imagem da marca é 

considerada a mais poderosa forma de se vincular o produto a [...] expectativas e de 

estabelecer uma diferenciação entre ofertas disponíveis no mercado”.  

 

As imagens, com base na ênfase dos elementos cognitivos ou psicológicos, referem-

se às percepções formadas a partir das qualidades e atributos do produto, que 

formam um conjunto de atitudes em relação a uma marca (STREHLAU et al., 2006). 

De acordo com De Toni e Schudler (2003), as imagens se materializam em um 

conjunto de ideias, percepções, sentimentos, atitudes e conceitos mentais que o 

consumidor tem sobre o produto. Por ser derivada do valor percebido e interiorizado 

pelo consumidor, a imagem constitui um padrão de critérios que guia e desenvolve a 
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ação de atitudes em relação ao produto e é criada com base na cultura, e não por 

ela mesma (LEÃO; SOUZA NETO, 2003; NUNES e HAIGH, 2003). 

 

Para Reis (1991) e Faria (2007), a imagem apenas indica caminhos prováveis de 

ação, sendo que sua essência reside, em parte, no fato de que a partir dela forma-se 

a atitude, a qual, por sua vez, é base para o comportamento humano em relação ao 

objeto. Assim, embora o conhecimento da imagem que o indivíduo detém acerca de 

um objeto não garante uma previsão de seu comportamento (FARIA, 2007), as 

imagens têm um forte poder de moldar o comportamento de compra como um 

conjunto de representações mentais, sociais (DE TONI e SCHULDLER, 2003) e 

simbólicas (GARDNER e LEVY, 1955; REIS, 1991).  

 

Neste debate acerca da imagem como uma importante variável para o entendimento 

do comportamento humano, Boulding (1956), citado por Lindquist (1974), teoriza que 

o comportamento não é baseado na verdade, mas naquilo que se sente ou se 

acredita ser verdade, não no fato, mas nas mensagens filtradas por nosso mutável 

sistema de valores. Lindquist (1974) argumenta que usamos os valores subjetivos e 

as informações para mediar entre nós e o mundo que nos cerca. Destarte, para o 

autor imagem é tudo que uma pessoa associa a uma marca, sendo um termo 

complexo por natureza, o qual consiste na combinação de elementos tangíveis ou 

funcionais e intangíveis ou psicológicos. 

 

Reforçando essa ideia, Gardner e Levy (1955, p. 35, tradução nossa) afirmam:  

 

A imagem de um produto associado à marca pode ser clara ou 
relativamente vaga, pode ser variada ou simples, pode ser intensa ou 
inócua. Às vezes, a noção que as pessoas têm a respeito de uma marca 
sequer parece muito sensível ou relevante para aqueles que sabem o que 
o produto “realmente” é. Mas todos eles contribuem para a decisão do 
consumidor se a marca é ou não a ideal “para mim”.5 

 

                                                 
 
5The image of a product associated with the brand may be clear-cut or relatively vague; it may be 
varied or simple; it may be intense or innocuous. Sometimes the notions people have about a brand 
do not even seem very sensible or relevant to those who know what the product is “really” like. But 
they all contribute to the customer’s deciding whether or not the brand is the one “for me”. 
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Um ponto de suma importância é o fato de a imagem poder ser distinta entre os 

indivíduos, uma vez que esta é composta por referências pessoais (foco no indivíduo 

e suas percepções). Assim, uma pessoa que vivenciou determinada experiência ou 

processou informações relativas a um assunto específico pode formar uma imagem 

diferente de alguém que não vivenciou ou possua informações distintas do primeiro 

sobre o mesmo assunto ou fenômeno (FARIA, 2007). Depreende-se, então, que as 

imagens estão associadas às percepções que as pessoas têm de algo (KELLER, 

1993; AAKER, 2007a; 2007b; TAVARES, 2008).   

 

No âmbito desta visão, pode-se concordar com Reis (1991, p. 6) quando diz que “a 

imagem é um processo cognitivo que soma razão e sensação; universos real e 

fenomênico-simbólico”. Assim, vale destacar que o estudo da marca abrange tanto a 

dimensão funcional e experiencial quanto a representação simbólica e o 

componente comportamental.  

 

Apresenta-se a seguir uma collage6 (Figura 4) produzida a partir dos conhecimentos, 

conclusões e intervenções contemplados das considerações anteriormente tecidas 

para representação esquemática dos elementos constituintes da imagem de marca.  

                                                 
 
6 Collage é uma técnica artística formal em que a partir de um conjunto de materiais de diferentes 
naturezas e texturas, são mesclados criando um novo completamente distinto de mera somatória das 
partes (REIS, 1991).  
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Figura 4: Elementos constituintes da imagem de marca 
Fonte: Elaborado pela autora  
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Tavares (2008) assevera que a marca deve estar orientada para a criação e 

manutenção do valor percebido pelo consumidor, com o propósito de sintetizar 

informações, simplificar o processo de busca e eliminar incertezas, já que o cliente 

raramente possui informações completas sobre as ofertas disponíveis. 

Consequentemente, a marca fornece o valor e a referência – talvez a única para o 

cliente (KAPFERER, 2004).  

 

O objetivo de uma sociedade de consumo muito desenvolvida é permitir 
que todos os desejos, fantasias, projetos, paixões e exigências se 
materializem em signos, logomarcas, códigos, símbolos, chegando à 
escolha e aquisição de objetos (ALLÉRÈS; 2000, p. 36). 

 

Contextualizando esta discussão, Keller (1993) conceitua o valor de marca na 

perspectiva do consumidor: o que este sabe a respeito da marca e o que este 

conhecimento implica para estratégia de marketing. 

 

Em um sentido geral, o brand equity é definido em termos dos efeitos de 
marketing exclusivamente atribuíveis à marca – por exemplo, quando 
certos efeitos resultam do marketing de um produto ou serviço por causa 
do nome de sua marca. Isso não ocorreria se o mesmo produto ou serviço 
não tivessem aquele nome (KELLER, 1993, p. 1, tradução nossa).7 

 

Para Kapferer (2004, p. 121) “o valor de uma marca é medido pela sua capacidade 

de criar um vínculo de fidelidade perene com o consumidor, em um certo nível de 

preço”. Outro autor que reforça esta posição é Aaker (2007b), quando relata que o 

valor deverá conduzir a um relacionamento marca-cliente e, assim, impulsionar as 

decisões de compra.  

 

Tavares (2008) ressalta que, apesar da importância da marca e, por conseguinte, o 

seu valor de marca poder ser entendido sob perspectivas de diversos stakeholders, 

o consumidor, indubitavelmente, é o mais importante desses públicos, repousando 

em sua mente esse valor. Portanto: 

 

 

                                                 
 
7 In a general sense, brand equity is defined in terms of the marketing effects uniquely attibutable to 
the brand – for example, when certain outcomes results from the marketing of a product or service 
because of its brand name that would not occur if the same product or service did not have that name 
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Torna-se importante conhecer o que a marca significa em sua mente, o que 
representa em termos de valor, como este valor é materializado em 
comportamento de compra e de consumo e como é transferido para 
demais públicos. [...] A importância e o correspondente valor de uma marca 
depende do contexto, no tempo, e de outros fatores e interesses envolvidos 
em seu uso, segundo as características e objetivos considerados de cada 
público (TAVARES, 2008, p. 25).  

 

Uma abordagem que ganha cada vez mais destaque no ambiente mercadológico e, 

concomitantemente, no âmbito do segmento de moda, seja nacional ou 

internacionalmente, é a identificação dos atributos mais valorizados pelos 

consumidores em uma empresa, produto e/ou serviço; de forma a desenvolver e 

implementar estratégias para a valorização da imagem de marca e conquistar de 

forma duradoura a preferência de consumo do cliente diante de tantas opções 

(GARDNER e LEVY, 1955; KELLER, 1993; LEÃO e MELLO, 2003; LEÃO e SOUZA 

NETO, 2003; COBRA, 1997; STREHLAU et al., 2007). Da mesma forma, na moda a 

marca constantemente imprime maior valor e status ao produto (MIRANDA, GARCIA 

e LEÃO, 2001; MELLO, LEÃO e NETO; 2003, LEÃO, 2007; STREHLAU et al., 

2007).  

 

Destarte, a conotação que a marca assume é a de transmitir valor ao consumidor, 

por meio de consistência, qualidade e desempenho do produto (ROBERTS, 2005), 

afinal não consumimos produtos, mas sim a imagem que temos deles (KOTLER, 

1999). Nota-se, então, que uma marca não é apenas um nome de um produto, e sim 

uma experiência, que, em última instância, é apreendida, manifestada e interpretada 

por meio de uma imagem. Enfim, a marca é uma experiência mental e sensorial; 

compreende os sentimentos e o conhecimento que o uso da marca evoca para o 

consumidor que determina seu valor. 

 

Sob esta ótica, a marca é o produto da “relação”, e não da “transação”, entre e a 

empresa e seus mercados de atuação. Em outras palavras, a marca representa o 

valor criado para seus stakeholders, incluindo, dentre outros, consumidor, 

distribuidor, fornecedor, governo, mídia e formador de opinião, após a experiência 

deles com a marca. Nesse sentido, a marca ganha conotação de personalidade, ou 

seja, de um relacionamento de uma pessoa que expressa emoção, razão e 

necessidades físicas e também materialistas, contrariamente à transação mecânica 
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e materialista em sua essência que caracterizava a sociedade industrial (NUNES e 

HAIGH, 2003).  

 

Quando, à luz deste ambiente, transparece a perspectiva de Strehlau et al. (2006) – 

consumidores dispõem de uma gama de opções que mencionam qualidade, 

tecnologia, acesso, baixa diferenciação etc. –, a discussão inevitavelmente remonta 

à iminente necessidade de desenvolver os elementos de marketing, de forma a 

harmonizar e integrar valores para que posicionem a marca concisamente (KOTLER, 

1999). Afinal, a marca tornou-se sinônimo de diferencial, na qual os consumidores 

buscam perceber alguns atributos que supram necessidades físicas, psicológicas e 

desejos (STREHLAU et al., 2006). 

 

As empresas de sucesso na atualidade e no futuro serão aquelas que 
conseguirem prover, através de suas marcas (aquilo que dá vida às 
empresas), necessidades relacionadas ao ser, à auto realização, ao auto 
desenvolvimento, propósito entre outras coisas, das pessoas deste século 
(NUNES e HAIGH, 2003, p. 56). 
 

Por conseguinte, a cadeia de valor da marca deve estar alinhada com o valor para o 

cliente, fundamentando, assim, os construtos do sistema de fornecimento de valor 

constante para o cliente, que servirá de base e diferencial para a tomada de decisão 

diante de um rol de elementos, como personalidade, qualidade, status, valores e 

promessas que possui (KOTLER, 1999).  

 

Para a edificação de pragmatismo empírico acerca da marca, Strehlau e Peters 

(2006), em sua apresentação Valor para cliente de artigos de luxo falsificados, 

observam que o prestígio – emocional – oferecido pela marca é o principal fator que 

influi na decisão de compra de determinado produto. De acordo com esses autores, 

os fatores extrínsecos dos produtos que levam consumidores a partilharem 

prestígios na compra acabam resultando em distinção social, consequente do 

reconhecimento pelos outros da marca. Pode ser notado, assim, que “o consumidor 

classifica-se por meio da marca” (STREHLAU e PETERS, 2006, p. 9). Afinal, “a 

marca não é um ente natural, mas sim uma construção sociocultural” (PEREZ, 2007, 

p. 333).  
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Nesta perspectiva, Tavares (2008, p. 309) afirma que “a comunidade da marca 

representa uma forma de associação humana no contexto de consumo”. Além disso, 

ainda segundo o autor, a cultura influencia e modela o comportamento individual em 

um sistema social.  

 

Aaker (2007b) chama a atenção para o fato de as marcas terem o potencial de 

provocar um impacto social, além de ajudarem as pessoas a expressarem suas 

personalidades. Exemplificando, o autor cita outras categorias de produtos, como 

roupas, as quais se prestam a expressar a personalidade, uma vez que seu uso 

ocorre em contextos sociais nos quais existe um envolvimento em partes 

significativo. 

 

Allérès (2000) indaga sobre o fato de o traje ter as funções de proteger e de 

ornamentar, mas também de permitir comunicação, personalização, identificação e 

diferenciação. No campo desta discussão, Tavares (2008, p. 283) afirma que “‘estar 

na moda’ era e é, para o desempenho de alguns papéis, mais importante do que sua 

condição de utilidade”; e assim, “ao mudar de roupa, mudamos de atitude” 

(SCHILDER, 1950, p. 220 apud ALLÉRÈS, 2000, p. 45).  

 

Leão e Souza Neto (2003), em seu estudo relativo à moda corroboram com o 

exposto, concluem que os principais fatores que contribuem para a criação de valor 

para o consumidor do setor de moda são: “excitação”, “sentimento de pertencer”, 

“relações calorosas com os outros” e “auto-realização”.  

 

Alléres (2000, p. 74) acrescenta que “ter acesso ao mundo do luxo é adquirir um 

conjunto de objetos que se vinculam a marcas de notoriedade às vezes mundial”. 

Assim, ao lado desses fatores citados ao longo da revisão teórica, cabe ressaltar 

que eles são inseparáveis das raízes do domínio das marcas, que se caracteriza por 

um renome global, marcado pela aura e magia de um nome (KAPFERER, 2004; 

TAVARES, 2008).  

 

Diante dessas acepções, vale ainda contemplar que uma marca, quando global, 

proporciona prestígio e a certeza de uma marca detentora de público, credibilidade e 
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missão maior (AAKER, 2007b), bem como conota longevidade e compromisso com 

o futuro (TAVARES, 2008) e pode se tornar mais valiosa que aquelas restritas a 

mercados domésticos (HOOLEY, SAUNDERS e PIERCY, 2001). 

 

Nesta linha de entendimento, a internacionalização da marca é uma atividade de 

suma importância, que existe para ir ao encontro das necessidades e desejos dos 

consumidores, cada vez mais bem informados e globais (ALLÉRÈS, 2000; 

HOOLEY, SAUNDERS e PIERCY, 2001; NUNES e HAIG, 2003; KAPFERER, 2004; 

ROUX, 2005; AAKER, 2007b; TAVARES, 2008), e dar às empresas a oportunidade 

de expandir a sua atuação pelo mundo. 

 

Como o objetivo da dissertação é buscar contribuições para o conhecimento do 

consumo de marca internacional no setor de moda por parte das consumidoras, 

achou-se adequado incluir ao capítulo uma sucinta discussão acerca dos conceitos 

atinentes à internacionalização, que parece exercer um importante papel no 

entendimento desta pesquisa. 

 

 

2.3.1 Internacionalização 

 

 

No cenário mundial, a economia tem sofrido grandes transformações a favor do 

comércio internacional, que se intensifica a cada ano, principalmente com o 

desenvolvimento das tecnologias de informação, que tornam as trocas mais 

aceleradas e o processo mais dinâmico.  

 

Os estudos que dedicam atenção à questão da internacionalização das empresas 

focam no processo em si, nas teorias e nos estímulos e incentivos mercadológicos, 

políticos, sociais, culturais e econômicos, assim como no modelo de entrada, nas 

estratégias globais, nas razões organizacionais e em seus reflexos nas empresas 

(LARA e CERCEAU, 1999; ROCHA, 2002; MARIOTTO, 2007; CZINKOTA e 

RONKAINEN, 2008). 
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As teorias sobre o processo de internacionalização da firma, de acordo com 

Hemains e Hilal (2004), podem ser divididas em duas grandes correntes: a 

econômica e a organizacional. A primeira abordagem sugere maior racionalidade 

das decisões de internacionalização da firma e é vista como mais adequada para 

explicar os processos ao invés do início da ação internacional (JOHANSON; 

VAHLNE, 1990). Assim, destacam-se nesse contexto as teorias que procuram 

entender a abertura de subsidiárias no exterior por empresas multinacionais. Dentre 

essas destacam-se: a teoria da internacionalização (COASE, 1937); a teoria do 

poder de mercado (HYMER, 1960); o paradigma eclético da produção internacional 

(DUNNING, 1980, 1988); e a teoria do ciclo de vida do produto no mercado 

internacional, primeiramente abordada por Vernon (1966).  

 

Na corrente organizacional, o processo de internacionalização deixa de ser 

examinado puramente pelos aspectos econômicos e passa a contemplar a 

perspectiva comportamental. A teoria comportamental de internacionalização da 

firma sugere que as empresas, de forma geral, seguem uma sequência em seu 

processo de expansão, de local a nacional e de nacional a internacional 

(JOHANSON e WIEDERSCHEIM-PAUL,1975; JOHANSON e VAHLNE, 1977, 1990). 

Sob essa ótica comportamental, o enfoque encontra-se no processo gradual de 

internacionalização da firma, nas networks e em outros aspectos abordados por 

pesquisadores da Escola de Uppsala, a qual propõe que a sequência de entrada em 

mercados encontra-se associada ao fenômeno da distância psicológica ou, de forma 

mais ampla, nas teorias provenientes da chamada “Escola Nórdica”. É importante 

frisar que tem sido sugerido que as teorias comportamentais se adequariam melhor 

às pequenas empresas e àquelas no início de seu processo de internacionalização 

(JOHANSON; VAHLNE, 1990). 

 

Em relação aos processos de internacionalização de uma empresa, Welch e 

Luostarinen (1988) e Chetty (1999) ressaltam aspectos tais como: método de 

operações no exterior, mercados atendidos, objetos de vendas e estrutura 

organizacional, financeira e de pessoal.  
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A escolha entre os diversos tipos de negócios internacionais, tais como comércio 

exterior (importação e exportação), licenciamento, franquia, contrato de gestão, joint 

venture, investimento direto e investimento de carteira, depende dos recursos, da 

análise de custos e benefícios entre as alternativas e das características dos 

ambientes em que a empresa poderia atuar, sendo essa uma escolha de grande 

importância estratégica (ROCHA, 2002; MARIOTTO, 2007; CZINKOTA e 

RONKAINEN, 2008).  

 

O comércio internacional tem um papel importante na história mundial, sendo a partir 

do final da década de 1970, de acordo com Szuster (2005) foram identificadas as 

intensas modificações socioeconômicas relacionadas ao processo de 

internacionalização da economia mundial, em decorrência, principalmente, do 

avanço observado na tecnologia de informação. Nessa perspectiva, Cretoiu (2008) 

aduz que as ferramentas disponíveis facilitam a implementação das estratégias 

internacionais, da simples obtenção de dados gerais sobre mercados à possibilidade 

de coordenar operações a distância e, consequentemente, uma conexão com o 

mercado global.  

 

Segundo, Czinkota e Ronkainen (2008), o comércio internacional ganhou 

importância até então nunca vista para a comunidade global. Nos séculos passados, 

o comércio era conduzido internacionalmente, mas nunca antes havia tido o impacto 

amplo e simultâneo que tem hoje nas nações, empresas e indivíduos.  

 

Guilhoto (2001) afirma que a expansão do comércio internacional e a multiplicação 

de empresas que ampliam seus negócios para além das fronteiras de seus países 

trazem à tona a necessidade de os profissionais de marketing se preocuparem com 

o desenvolvimento de produtos e com a elaboração de compostos de marketing 

compatíveis com as necessidades e desejos dos consumidores globais.  

 

A internacionalização é um processo pelo qual as empresas aumentam 
suas consciências das influências diretas e indiretas das transações 
internacionais no seu futuro, e estabelecem e conduzem transações com 
outros países (BEAMISH, 1990, p. 77). 
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Goulart (2004) corrobora com o exposto ao afirmar que o crescimento dos fluxos 

internacionais de bens e serviços tem superado a taxa de crescimento da economia 

mundial, sendo cada vez mais difícil para as empresas evitar a influência da 

internacionalização da economia de seu país e a globalização dos mercados 

mundiais. Ademais, a autora apregoa que à medida que a competição nos mercados 

mundiais se intensifica o número de empresas que operam apenas no mercado 

doméstico diminui e todos os negócios devem estar preparados para competir em 

uma economia de mercado global, cada vez mais interdependente, na qual as 

empresas, de uma forma ou de outra, estão envolvidas ou afetadas pelos negócios 

internacionais. 

 

Assim, a globalização, para alguns, representa uma força impulsora do comércio, do 

aumento do padrão de vida e do desenvolvimento de nações mais pobres 

(MARIOTTO, 2007). Para outros, é uma força do imperialismo capitalista, a qual 

impõe necessidades artificiais, sufoca a cultura e traz malefícios para o país 

(STIGLITZ, 2002; MARIOTTO, 2007). 

 

Complementando, Mariotto (2007) salienta que a sociedade vem sofrendo profundas 

transformações políticas, econômicas e culturais ligadas ao aumento das relações e 

da interdependência entre os países. Neste contexto, Guedes (2007) atenta para o 

fato de que o processo de globalização é complexo e envolve o estabelecimento de 

estratégias e inovações econômicas, organizacionais, políticas culturais e 

ideológicas.  

 

Coaduna-se com essas reflexões Cretoiu (2008) quando ressalta que uma 

importante credencial em mercados externos é atender no mercado doméstico 

clientes conhecidos por demandarem um padrão mundial de produtos e serviços. 

Deste modo, as empresas que investem no exterior acrescentam atributos ao seu 

produto. Similarmente, Keegan e Green (2002) relatam que uma estratégia de 

posicionamento frequentemente usada é a exploração de um atributo, benefício ou 

característica específica do produto. Ademais, afirmam que o fato de importar um  

produto pode, por si só, representar um posicionamento de benefício.  
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No que tange ao setor de moda, Cobra (1997) frisa que o seu ambiente tem os seus 

interesses e a sua demanda afetada por quatro fatores básicos: a) fatores 

demográficos ecológicos e psicográficos; b) fatores econômicos; c) fatores 

sociológicos; e d) fatores ligados à atitude dos consumidores. Não obstante, como 

“os produtos de moda são mais valorizados pelos seus aspectos intangíveis do que 

pelos tangíveis, a empresa de negócio da moda deve saber investir em marca e 

preço, quando este for relevante” (COBRA, 1997, p. 5)  

 

Estas acepções vêm ao encontro dos anseios de Kotler (1999, p. 177) ao afirmar 

que “as pessoas desenvolvem preferências por marcas que se tornam conhecidas e 

criam uma expectativa”.   

 

Portanto, a marca, como um ativo intangível e estratégico fundamental para o 

desempenho no longo prazo (NUNES e HAIGH, 2003; AAKER, 2007a), deve ter sua 

imagem compreendida e gerenciada para o seu desenvolvimento e sua consequente 

criação de valor, posto que a escolha do consumo satisfaz mais um desejo, um 

prazer individual e social do que preenche uma função precisa (ALLÉRÈS, 2000). 

 

A partir de todas as questões destacadas, o próximo capítulo introduzirá as 

discussões acerca do posicionamento metodológico que guiará a condução da 

pesquisa empírica da dissertação, que questiona se o fator internacionalização – 

entende-se aqui, vender para o exterior – contribui de forma significativa para a 

criação, manutenção e/ou valorização da imagem de marca no universo das grifes 

de Belo Horizonte, sob a lente de suas consumidoras.  
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3  SOBRE O MÉTODO: O POLO MORFOLÓGICO DO ESTUDO 
 

 

“Duvidar de tudo ou crer em tudo.  
São duas soluções igualmente cômodas,  

que nos dispensam, ambas de refletir” 
Henri Paincore 

 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar e explicar o percurso metodológico, as 

estratégias, os recursos, as técnicas e os conhecimentos adotados para atingir os 

objetivos propostos do estudo. Segundo Gonçalves e Meirelles (2004), este capítulo 

deve estar necessariamente contido em todo trabalho científico.  

 

De início, elaborou-se uma seção a fim de caracterizar a pesquisa para permitir a 

apresentação das fases propostas no estudo, detalhadas em seções subsequentes. 

 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

 

Ao se discutir as características de uma pesquisa, é importante ressaltar que os 

objetivos do estudo, a natureza dos fenômenos que serão investigados e a própria 

forma como o conhecimento é construído determinam o tipo de pesquisa, o método 

e a estratégia de pesquisa a ser aplicada. 

  

Quanto à natureza, este estudo se baseia na abordagem de pesquisa qualitativa 

(TRIVIÑOS, 2007), adequada para a compreensão aprofundada de determinados 

fenômenos (GOLDENBERG, 2002), por meio do tratamento e interpretação dos 

dados em um contexto no qual há uma dinâmica de relações (CHIZZOTTI, 1991). 

Assim, focaliza-se uma perspectiva voltada para o aprofundamento da descrição, 

interpretação e apreensão de uma realidade (BAUER; GASKELL; ALLUM, 2007), 

expressa no sentido subjetivo das falas dos atores (REY, 2005), sob a forma de 

significação simbólica. 
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A pesquisa qualitativa se refere a um nível de realidade que busca elementos que 

não podem ser quantificados, dotados de “significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes”, em um espaço profundo de relações (MINAYO et al., 

1999, p. 22-23). Por tratar de aspectos intersubjetivos construídos a partir de 

interações sociais (BRYMAN, 1992), a pesquisa qualitativa é capaz de chegar mais 

próximo do subconsciente, da alma do “ser” estudado e, consequentemente, abstrair 

informações mais ocultas, subjetivas e peculiares. 

 

Adjacente a esta percepção, Triviños (2007, p. 128) afirma que a pesquisa 

qualitativa, entendida como “expressão genérica” capaz de satisfazer a diferentes 

bases teóricas, de cunho tanto estrutural-funcionalista quanto fenomenológico ou 

materialista dialética, “não é vazia, mas coerente, lógica e consistente”. Neste 

contexto, o autor argumenta que ela se caracteriza pela delimitação de um objeto de 

estudo com a intenção de chegar à essência dos fenômenos estudados, por meio do 

aprofundamento na interpretação dos dados, uma vez que “os valores, emoções e 

motivações que se situam no nível subconsciente são disfarçados do mundo exterior 

pela racionalização e outros mecanismos de defesa do ego” (MALHOTRA, 2001, p. 

155). 

 

As pesquisas qualitativas objetivam geralmente identificar os benefícios 
emocionais e de auto-expressão que poderiam ser relevantes em relação à 
classe do produto. A intenção é chegar até abaixo da superfície e sondar 
as áreas não tão obvias para os clientes, mas que influenciam a escolha e 
a experiência de uso das marcas (AAKER, 2007b, p. 188).  

 

Quanto ao tipo, a pesquisa possui caráter exploratório e descritivo. Exploratório por 

prover critérios e compreensão maior em torno de um dado problema, identificando 

os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, e 

descritivo por buscar descrever fatos e características de um fenômeno de 

determinada realidade ou por estabelecer relações entre as variáveis (MALHOTRA, 

2001; GIL, 2006; TRIVIÑOS, 2007).  

 

Quanto ao método, a pesquisa é delineada por um estudo de caso múltiplos, que 

possibilita uma análise aprofundada do fenômeno estudado (LAVILLE e DIONNE, 

1999; TRIVIÑOS, 2007).  
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Segundo Yin (1994), o estudo de caso é apenas uma das muitas maneiras de se 

fazer pesquisa em ciências sociais. Sua necessidade surge do desejo de se 

compreender os fenômenos sociais complexos. Ainda, conforme salienta o autor, é a 

opção escolhida a partir da ponderação de vários fatores. Dentre estes quando: há a 

procura de respostas de como e por quê; e quando se examinam acontecimentos 

contemporâneos e não se pode manipular comportamentos relevantes.  

 

Contudo, diferentemente da metodologia adota por Yin (1994), com análises 

intracasos e intercasos, foi feito um recorte não por empresas, mas por gestores e 

consumidores, condensando suas visões para apresentar suas particularidades e 

similaridades. Esta pesquisa não busca alcançar um padrão generalizável de 

resultado, fato também devido à natureza da pesquisa e à forma conduzida para a 

análise dos dados. 

 

Atrelado à natureza qualitativa do estudo – que tem por objetivo identificar 

percepções mais profundas, como sentimentos e emoções, com base em pequenas 

amostras (MALHOTRA, 2001), a técnica de pesquisa será a entrevista em 

profundidade nos dois momentos da pesquisa (gestores e consumidores). Segundo 

Malhotra (2001, p. 165), essa técnica pode ser eficazmente empregada em 

“situações em que a experiência do consumo do produto é sensorial por natureza, 

afetando estados de espírito e emoções”. Desse modo, é possível acessar o 

universo discursivo dos indivíduos, permitindo maior interpretação dos fenômenos 

sociais (TRIVIÑOS, 2007), com uma livre troca de informações e com extensa 

sondagem em detalhe dos pensamentos dos entrevistados, revelando assim: 

motivações, crenças, atitudes e sensações subjacentes sobre um determinado 

tópico (MALHOTRA, 2001).  

 

Para captar com liberdade a opinião dos atores envolvidos e com o intuito de auxiliar 

a condução das entrevistas em profundidade, utilizaram-se como instrumento de 

coleta de dados nesta pesquisa entrevistas semiestruturadas, sendo dois tipos de 

roteiros: um para os gestores e outro para os consumidores. 
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É importante ressaltar que esta pesquisa qualitativa não se resume simplesmente a 

aplicar instrumentos sem a produção de uma idéia. Pelo contrário, caracteriza-se 

pela inclusão do intelecto do pesquisador como meio essencial ao processo de 

construção do conhecimento, buscando criar sentidos para o objeto de estudo, por 

meio da subjetividade dos sujeitos pesquisados e, assim, significados imputados por 

eles à realidade, não tendo a pretensão absoluta da realidade (REY, 2005).  

 

O conhecimento é um processo de construção que encontra sua 
legitimidade na capacidade de produzir, permanentemente, novas 
construções no curso da confrontação do pensamento do pesquisador com 
a multiplicidade de eventos empíricos coexistentes no processo 
investigativo. Portanto, não existe nada que possa garantir, de forma 
imediata no processo de pesquisa, se nossas construções atuais são as 
mais adequadas para dar conta do problema que estamos estudando. A 
única tranqüilidade que o pesquisador pode ter nesse sentido se refere ao 
fato de que suas construções lhe permitirem novas construções e novas 
articulações entre elas capazes de aumentar a sensibilidade do modelo 
teórico em desenvolvimento para avançar na criação de novos momentos 
de inteligibilidade sobre o estudado (REY, 2005 p. 7). 

 

Apresentam-se a seguir os sujeitos envolvidos na construção desse conhecimento. 

 

 

3.2   Os sujeitos envolvidos na construção do saber 
 

 

Com base na metodologia proposta por Rey (2005), este trabalho centraliza o foco 

nos sujeitos pesquisados; isto é, busca a interpretação das particularidades e 

similaridades dos sujeitos em relação ao tema estudado, ou seja, contextualizados 

tanto no consumo da marca de moda de luxo como na compreensão desses sujeitos 

em relação aos efeitos da internacionalização das marcas que usam, foco deste 

estudo. 

 

O sujeito é a unidade essencial para processos de construção na pesquisa 
qualitativa, pois a singularidade é a única via que estimula os processos de 
construção teórica portadores de um valor de generalização perante o 
estudo da subjetividade (REY, 2005, p. 113). 
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Devido à importância dos sujeitos neste trabalho, teve-se o cuidado de selecionar 

entidades que se destacam no mercado doméstico e no internacional, participando 

de desfiles como Minas Trend Preview e/ou Rio Fashion Week e/ou São Paulo 

Fashion Week, sendo exportadoras de moda de luxo, no mínimo, há três anos 

consecutivos. Além disso, e também primordial, foram colocados em pauta a 

acessibilidade e a predisposição dos gestores das empresas com relação à 

pesquisa, a disponibilização de nomes e contato dos clientes (cadastrados nas lojas) 

e o não anonimato da instituição (marca).  

 

Antes da apresentação e caracterização dos sujeitos envolvidos na construção do 

saber deste trabalho, cabe retratar o contexto em que eles estão inseridos, isto é, as 

empresas selecionadas, tomadas como objeto empírico. Optou-se por apresentar 

nos quadros a seguir (QUADROS 5, 6, 7 e 8) de um breve relato dos seus 

respectivos históricos, abrangendo um pouco a respeito de empresa, marca, estilo, 

trajetória dos fundadores e pontos de distribuição, nacionais e internacionais. A 

ordem de escolha para a apresentação seguiu simplesmente a ordem alfabética. De 

forma complementar à base de dados primários da pesquisa gerados a partir da 

realização das entrevistas, foram coletados dados secundários, dentre eles 

informações disponibilizadas nos sites das grifes e em blogs.  
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COVEN 
Sua fundadora, Liliane Rebehy era quase arquiteta formada 
quando descobriu sua verdadeira vocação. As linhas 
traçadas com réguas foram substituídas pelas linhas e fios 
capazes de se fundirem, entrelaçarem e transformarem-se 
em uma trama inusitada. O ano era 1993. 
 
Com produção artesanal, Liliane praticou sua aptidão para a 
mistura de cores e a elaboração de texturas, criando peças 
exclusivas em tricô. Assim nasceu a Coven, cheia de ideias, 
inspirações, experimentações, ousadia e muita criatividade. 
 
Nome curto e sonoro, Coven significa “convenção de 
bruxas”. E bruxas trazem sorte e têm algo místico por trás. 
Entretanto, mais do que sorte, a marca precisou de muita 
dedicação e talento para consolidar o seu conceito.  
 
Em 1995, com apenas dois anos de mercado, a Coven deu 
seu primeiro grande salto rumo à industrialização. Substituiu 
seu maquinário manual por equipamentos de alta tecnologia 
têxtil. O investimento permitiu que a produção aumentasse 
em, praticamente, 100%.  Em 1999, a   Coven   se instalou  
em  um  parque  industrial de 1300 m2 e equipamentos de 
tecnologia ainda mais avançados. Com essa ideologia 
empreendedora, a Coven transformou-se em referência no 
universo da arte e da moda do tricô. A cada estação a marca 
se supera ao criar peças arrojadas, exclusivas e modernas, 
sem deixar de mixar criatividade e tendência. A versatilidade 
e originalidade da grife seduz os que possuem cultura de 
moda e os que simplesmente consomem a marca porque 
gostam do estilo. Um raro equilíbrio para o eterno paradoxo 
entre o conceitual e o comercial, apresentado nos desfiles 
(Minas Trend Preview e Rio Fashion Week). 
 
Hoje, com quase 20 anos de mercado, a marca tem sua loja 
própria (conceito), em bairro nobre de Belo Horizonte 
(Lourdes) e mais de 150 pontos de venda espalhados pelo 
País (multimarcas). Além disso, disposta a encantar o mundo 
com seu produto 100% brasileiro, Liliane levou a empresa de 
médio porte para o exterior. A iniciativa abriu as portas do 
mundo para a grife, dando início ao processo de exportação 
da Coven, em 2004, que hoje conta com um departamento 
de exportação especializado, escritórios de representação e 
showrooms nos Estados Unidos, Inglaterra, França, 
Alemanha, Portugal, Turquia e Austrália. Estando presente 
nas mais renomadas vitrines dos melhores endereços das 
maiores redes internacionais, com exportação crescente 
para o Japão, Canadá, Bélgica, Itália, Grécia, África do Sul, 
Suíça, Áustria, Líbano e Rússia. Atualmente, veste pop star e 
atrizes mundialmente conhecidas. 

 
Quadro 5: Histórico Coven 
Fonte: Criado pela autora, com base nos dados da entrevista (07/12/2009) e consulta ao site 
oficial da marca www.coven.com.br  

 

 
Liliane Rebehy 

 
Loja conceito BH - Lourdes 
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MABEL MAGALHÃES 
Criada na década de 1980 por Mabel Magalhães, a marca é 
uma evolução da marca chamada “Artmanha”. Apaixonada 
por roupa, Mabel Magalhães frequentava a sociedade 
mineira e costumava participar de desfiles de moda 
amadores. Diante de todos esses apelos, ela acabou por 
aprender a costurar modelar, cortar e produzir, sem 
metodologia, uma vez que não tinha nenhuma faculdade de 
moda.  
 
Perfeccionista, em menos de cinco anos de existência Mabel 
chamou a atenção do mercado e foi uma das primeiras 
marcas escolhidas para integrar o famoso Grupo Mineiro de 
Moda, respeitado no Brasil inteiro por suas criações. Após 
seu falecimento, em junho de 2004, Cláudia Magalhães 
Baggio, sua filha, Daniel Corrêa e Maria Flávia dão 
continuidade ao seu trabalho, seguindo com extrema 
competência o legado deixado por ela: qualidade, 
acabamento perfeito, design sempre atual, cores exclusivas 
e modelagem impecável. 
 
Empresa familiar de médio porte, atua em três extratos 
diferentes, com peças de igual qualidade. O primeiro e mais 
importante deles é o segmento Atelier. São as peças mais 
elaboradas, sobretudo vestidos para a noite, com bordados 
e/ou aplicações de flores, pedras e canutilhos que podem 
demorar até 30 dias para serem concluídos. Estas peças 
possuem tiragem limitada e algumas são únicas. O segundo 
segmento é o Prêt-à-porter, no qual, além dos vestidos, 
encontram-se os tailleurs permeados pelo mesmo rigor no 
seu corte e construção.Trata-se de peças que não recebem 
ornamentações muito detalhadas e que por isso podem ser 
confeccionadas em maior escala. E, por fim, vem o 
segmento Marca, onde se encontram a estamparia e 
novamente, a alfaiataria em tecidos e looks, produzidos em 
série, seguindo os mesmos princípios de excelência.  
 
Mabel Magalhães, desde sua fundação, apresenta a 
proposta de uma mulher que, independente de sua idade, é 
feminina, refinada e de perfil sutil e especial, com suas 
coleções apresentadas no Minas Trend Preview e lojas. 
 
Por ser especial, o sucesso levou a marca a espalhar-se pelo 
Brasil e exterior. No País, é encontrada nas mais refinadas 
multimarcas nacionais e na sua “flagship store”, loja conceito 
no bairro funcionários. Uma marca internacionalizada desde 
2004, com departamento especializado, está hoje presente 
nos seguintes países: Arábia Saudita, Austrália, Bahren, 
Emirados Árabes, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, 
Jordânia, Kuwait. Líbano, México, Quatar e Reino Unido 

 
Quadro 6: Histórico Mabel Magalhães 
Fonte: Criado pela autora, com base nos dados da entrevista (15/10/2009) e consulta ao site 
oficial da marca www.mabelmagalhaes.com.br  

 
Mabel Magalhães 

 

 
Loja Própria (Conceito) 
Bairro Funcionários, BH, MG. 
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RONALDO FRAGA 
 

Ronaldo Fraga nasceu em Belo Horizonte, em 1967. Nunca 
desejou sua carreira, não teve mãe costureira ou irmãs 
provando vestidos em casa e nunca brincou de boneca. 
Começou sua carreira de estilista pelo simples fato de saber 
desenhar. Visto como “contador de histórias”, posiciona-se 
como erudito e artista.  
 
Formado em estilismo pela UFMG, com pós-graduação na 
Parson´s School of Design, de Nova York, e Saitn Martin´s 
School, de Londres. Lançou sua marca, que leva o seu 
nome, no extinto Phytoervas Fashion, em 1996, 
representada pelos inconfundíveis óculos de aros pretos do 
estilista.  
 
Ganhou prêmios como estilista revelação em 1997 e 
comenda da ordem cultural, em 2007 - prêmio concedido às 
personalidades que dão corpo à cultura brasileira, pelas 
mãos do ministro da cultura Gilberto Gil. Selecionado em 
2008, entre 100 designers do mundo, único representante da 
América do Sul, para o BRIT INSURANCE – Design of the 
year, exposição organizada pelo Design Museum de 
Londres.  
 
Em 1998, passa a desfilar suas coleções na semana de 
Moda – Casa de Criadores. Desde esta época, passa a ser 
considerado pela mídia especializada como um dos nomes 
mais importantes no processo de construção da identidade 
da moda brasileira. Em 2001, integra ao rol das marcas que 
desfilam no São Paulo Fashion Rio. Além disso, participa do 
Minas Trend Preview. 
 
De outuro de 2008 a janeiro de 2009, apresentou uma 
instalação no Museu de Arte Contemporânea de Tokyo, na 
exposição “When lives become form”, que abrange o tema 
da criatividade brasileira. 
 
Seus desfiles têm sempre humor, ousadia e crítica social, 
bem como um constante diálogo da cultura brasileira com o 
mundo contemporâneo em todos os seus desfiles.  

Considerada como microempresa, suas coleções podem ser 
encontradas apenas em suas duas lojas próprias: Belo 
Horizonte e São Paulo. Desde 2006, quando começa a 
exportar (atividade terceirizada), sua marca encontra-se 
fundamentalmente em Londres, Holanda, Paris, EUA, 
México, Chile, Colômbia e Tóquio. 

Quadro 7: Histórico Ronaldo Fraga 
Fonte: Criado pela autora, com base nos dados da entrevista (02/12/2009) e consulta ao site 
oficial da marca www.ronaldofraga.com.br e ao Blog http://ronaldofraga.com/blog/ 
 

 
Ronaldo Fraga (02/12/2009) 

  

 

Loja Própria (Conceito) 
Bairro Savassi, BH, MG. 
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VICTOR DZENK 
 

Mineiro de Lagoa Santa, nasceu em 1970. Filho de 
costureira, o contato do estilista com o mundo da moda 
começou cedo. Aos 15 anos, fez um curso de desenho e já 
trabalhava em uma confecção. Aos 18, já assinava coleções 
para importantes marcas mineiras. Aos 20 anos, partiu para 
Paris, onde ingressou na reconhecida ÉCOLE SUPERIEURE 
DE MODE – ESMOD. Durante o tempo em que esteve na 
França, o estilista manteve o trabalho de consultoria e 
desenvolvimento para marcas de Minas Gerais. Na sua volta 
ao Brasil, em 1992, iniciou seu trabalho autoral e lançou sua 
própria marca, a Perfecto. Em 1998, com o trabalho 
amadurecido, optou a assinar a marca com seu próprio 
nome. Nascia a Victor Dzenk, em parceria com sua irmã, 
Ana Elisa Dzenk, uma empresa de médio para pequeno 
porte, com visibilidade, hoje, de uma grande empresa, de 
acordo com o estilista. 
 
Neste momento, seu talento ganhou visibilidade ao lado da 
nova geração de estilistas mineiros que foi projetada para o 
mercado nacional de moda a partir do evento BH Fashion 
Week. Em 2003, o estilista fez sua primeira participação no 
Fashion Business, bolsa de negócio do Fashion Rio. Com 
resultados e vendas surpreendentes, seu trabalho chamou a 
atenção dos organizadores do evento, que o convidaram a 
desfilar no Fashion Rio, hoje indo para a sua 13ª participação 
e considerada pelo estilista como porta para o mercado 
internacional. Também participa do Minas Trend Preview e já 
participou de eventos e desfiles na África, Andorra, 
Alemanha, México e Colômbia, sendo seu próximo evento 
internacional Miami Fashion Week, em março deste ano. 
 
Atualmente, os vestidos criados pelo estilista, com muita 
estamparia, cores fortes, fluidas, cheias de energia e 
sensuais, vêm encantando celebridades como Luiza Brunet, 
Letícia Spiller, Susana Vieira e Preta Gil. Além disso, Victor 
Dzenk tem sido convidado para vários projetos especiais, 
como no desenvolvimento dos figurinos dos filmes “O bem 
amado” e “Uma professora muito maluquinha”.  
 
A marca se encontra consolidada no mercado nacional, 
sendo vendida nas melhores multimarcas do Brasil (130 lojas 
ativas), sendo projeto futuro próximo a loja própria. Em 
expansão no mercado internacional desde 2003, conta com 
um departamento de exportação e está presente em países 
como: Inglaterra, França, Espanha e Turquia. E, mais: 
Austrália, Kuait, Singapura, Arábia Saudita, Líbano, Qatar e 
Emirados Árabes. Ao todo são 22 lojas multimarcas 
internacionais.   
 

Quadro 8: Histórico Victor Dzenk 
Fonte: Criado pela autora, com base nos dados da entrevista (02/12/2009) e consulta ao site 
oficial da marca www.victordzenk.com.br e ao blog http://victordzenk.blogspot.com/ 

 
Victor Dzenk – 02/12/2009 

 

 
Victor entre celebridades brasileiras 
Letícia Spiller e Susana Vieira  

(Fashion Rio 2010) 
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Os sujeitos da pesquisa foram selecionados em dois momentos. No primeiro, de 

forma intencional, estavam envolvidos com a gestão e internacionalização da marca, 

sendo no total quatro gestores, um de cada instituição. Conforme afirma Thiollent 

(1987), a delimitação intencional dos entrevistados representa uma maneira de 

acessar informações relevantes sobre o tema pesquisado, a partir de um grupo 

restrito de informantes. O objetivo foi apreender as percepções dos atores em 

relação à marca e à internacionalização, assim como ao perfil dos produtos e de 

seus clientes, além de ajudar na preparação etapa seguinte. No segundo momento, 

o corpus da pesquisa foi concebido pelo critério bola de neve. Ou seja, os próprios 

gestores da marca indicaram os clientes a serem entrevistados, como parte das 

estratégias de seleção dos sujeitos, já explicitadas. Malhotra (2001) afirma que a 

vantagem desta técnica está no aumento substancial da possibilidade de localizar 

características desejadas, bem como no custo relativamente baixo. 

 

O caminho percorrido no segundo momento foi o seguinte: 1º) foi solicitado que cada 

gestor indicasse cinco clientes potenciais da marca, gerando uma lista; 2º) a 

pesquisadora entrou em contato, primeiramente por telefone, com duas 

consumidoras de cada marca, as primeiras da lista, para realizar a pesquisa, se 

houvesse indisponibilidade por parte delas, a próxima da lista seria contatada, o que 

não ocorreu; 3º) as entrevistas foram realizadas no local e hora marcada pela 

própria cliente, de acordo com sua disponibilidade; 4º) finalizadas as oito entrevistas 

no total, houve a necessidade de voltar ao campo para realizar mais quatro 

entrevistas, uma consumidora de cada marca da lista, escolhidas pela acessibilidade 

e aleatoriamente; e 5º) o corpus final desta etapa foi composto por 12 consumidoras, 

três de cada marca, pois foi o número que permitiu alcançar a saturação dos dados 

no tocante ao objetivo proposto. Ou seja, as entrevistas acabaram neste momento 

tornando repetitivas tanto no conteúdo quanto na forma de construção da narrativa, 

sinalizando à pesquisadora a ocasião de encerrar a coleta. 

 

Todas as entrevistas foram conduzidas pela autora, sendo registradas em gravador, 

com permissão dos entrevistados, e blocos de notas para registros complementares. 

Foram armazenados, aproximadamente, 500 minutos de gravação. Os nomes das 

consumidoras que aparecem no estudo são fictícios, para preservar o anonimato, o 
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que não ocorreu com os gestores no primeiro momento. O critério para a escolha 

dos nomes dados às consumidoras seguiu os mesmos iniciarem com a letra inicial 

da marca que consomem, para facilitar a análise. Posteriormente, as entrevistas 

foram transcritas pela própria pesquisadora. Em média, foram três horas para cada 

trinta minutos gravados (média aproximada de cada entrevistado [31’50’’]), frisando 

cada detalhe de fala, emoção ou gesto (registrados no bloco de notas), gerando em 

média, aproximadamente dez páginas de texto, espaço simples, para cada 

entrevista, totalizando quase 160 páginas para a análise.  

 

Quadros 9 e o Quadro 10 relacionam os entrevistados do primeiro e do segundo 

momento, respectivamente, caracterizando-os. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS ENTREVISTADOS NO PRIMEIRO MOMENTO 

EMPRESA SUJEITO FORMAÇÃO CARGO 

LOCAL DA 
ENTREVISTA 
(BAIRRO) E 

DATA 

DURAÇÃO   
DA 

ENTREVISTA
(mm:ss) 

Coven Liliane Rebehy 
Arquitetura 

UFMG 
Proprietária e 

estilista 

Fábrica e 
Showroom 
(Floresta) 

07/12/2009 

43:33 

Mabel 
Magalhães 

Ruy Magalhães 
Direito - UFMG 

Comércio 
Exterior - UNA 

Sócio proprietário, 
responsável pelo 
Departamento de 

Negócios 
Internacionais 

Fábrica 
(Cruzeiro) 
15/10/2009 

35:26 

Ronaldo 
Fraga 

Ronaldo Fraga 

Estilista – 
UFMG Designer 

- Parson´s 
School (NY) e 
Saint Martins 

(Londres) 

Proprietário e 
estilista 

Fábrica  
(Bairro da 

Graça) 
02/12/2009 

31:57 

Victor 
Dzenk 

Victor Dzenk 
Estilista - 
ESMOD 
(França) 

Sócio proprietário e 
estilista  

Fábrica e 
Showroom 
(Gutierrez) 
02/12/2009 

31:08 

Quadro 9: Caracterização dos sujeitos entrevistados no primeiro momento  
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2009) 
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CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS ENTREVISTADOS NO SEGUNDO MOMENTO 

EMPRESA 
SUJEITOS 

(nomes 
fictícios) 

IDADE 
(anos) 

ESTADO 
CIVIL 

GRAU DE 
ESCOLARIDADE 

/ PROFISSÃO 

CLASSE 
SOCIAL 

 
LOCAL DA 

ENTREVISTA 
(BAIRRO) 

DATA 

DURAÇÃO DA 
ENTREVISTA 

(mm:ss) 

Carolina 38 Casada 
3º grau 

completo   
Empresária  

Classe 
média 

alta 

Empresa 
(Lourdes) 

11/12/2009 
22:43 

Catarina 30 Solteira 
3º grau 

completo   
Advogada 

Classe 
alta 

Casa     
(Buritis) 

11/12/2009 
33:57  

Coven 

Camila 28 Solteira 
Pós-graduação 

completa / 
Empresária  

Classe 
média  

Casa 
(Gutierrez) 
16/12/2009 

25:37  

Micaela 59 Casada 
3º grau 

incompleto 
Empresária  

Classe 
alta 

Casa 
(Funcionários) 

02/12/2009 
 42:31 

Maria 48 Solteira 
Pós-graduação 

completa 
Administradora 

Classe 
média 

Escritório 
(Funcionários) 

03/12/2009 
 25:41 

Mabel 
Magalhães 

Mariana 51 Casada 
Pós-graduação 

completa       
Médica 

Classe 
alta 

Casa 
(Savassi) 

17/12/2009 
 33:17 

Rafaela 31 Solteira 

Mestrado 
completo 

Professora 
universitária 

Classe 
média 

alta 

Salão 
(Mangabeiras) 

04/12/2009 
 37:59 

Raquel 54 Divorciada 
Pós-graduação 

completa        
Empresaria 

Classe 
média 

Empresa 
(Pampulha) 
09/12/2009 

28:30  
Ronaldo 

Fraga 

Rebeca 30 Solteira 
Pós-graduação 

completa        
Empresaria 

Classe 
média 

alta 

Casa         
(Nova Lima) 
18/12/2009 

31:15  

Valentina 34 Solteira 

2º grau 
completo 
Escritora/ 
Colunista 

Classe 
alta 

Salão 
(Lourdes) 

10/12/2009 
 23:37 

Vitória 27 Solteira 
3º grau 

completo 
Dentista 

Classe 
média 

Consultório 
(Savassi) 

10/12/2009 
 30:45 Victor Dzenk 

Viviana 35 Divorciada 

Pós-graduação 
completa        
Personal 
trainner 

Classe 
média 

alta 

Casa         
(São Bento) 
17/12/2009 

29:51  

Quadro 10: Caracterização dos sujeitos entrevistados no segundo momento. 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2009) 
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3.3   Procedimento de tratamento e análise dados 
 

 

Contempla-se nesta etapa uma perspectiva descritiva e analítica, fundamentada na 

técnica de análise do conteúdo (AC), que será o meio pelo qual serão analisados os 

dados e as informações relativas aos gestores e consumidoras.  

 

A análise de conteúdo consiste em um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que resulta em uma descrição objetiva e sistemática. Incluiu não 

apenas a observação, mas, concomitantemente, a descrição de conteúdo das 

mensagens e a análise, em função de buscar o conhecimento, a explicação, as 

inferências e a conceitualização de conteúdos inaparentes (BARDIN, 1994; 

RODRIGUES e LEOPARDI, 1999; MALHOTRA, 2001; BAUER, 2007).  

 

Explica Bardin (1994, p. 9): 

 

Enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os 
dois pólos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade. 
Absolve e cauciona o investigador por esta atração pelo escondido, o 
latente, o não aparente, o potencial de inédito, do não dito, retido por 
qualquer mensagem. 

 

Corroborando com esta visão, Rodrigues e Leopardi (1999, p. 19) afirmam: 

 

A análise de conteúdo visa tornar evidentes e significativamente plausíveis 
à corroboração lógica os elementos ocultos da linguagem humana, além de 
organizar e descobrir o significado original dos seus elementos manifestos. 

 

Bauer (2007, p.194) ressalta que “as pessoas usam a linguagem para representar o 

mundo como conhecimento e autoconhecimento”. Assim, o método da AC é 

indicado no estudo que objetiva reconstruir indicadores e inferir valores, crenças, 

atitudes, opiniões, símbolos, estereótipos, tendências, conceitos, preconceitos e 

motivações (RODRIGUES e LEOPARDI, 1999; BAUER, 2007). Ademais, segundo 

Rodrigues e Leopardi (1999), os procedimentos envolvidos na análise de conteúdo 

são estruturados de forma a promover a organização dos dados por meio de fases 

ou etapas que conduzem a um resultado estruturalmente organizado e buscam o 

conhecimento daquilo que está por trás das palavras.  
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O princípio da análise de conteúdo, conforme Laville e Dionne (1999, p. 214) 

“consiste em desmontar a estrutura e os elementos desse conteúdo para esclarecer 

suas diferentes características e extrair sua significação”, o que implica não apenas 

descrever o conteúdo, mas também descobrir o que os dados podem dizer após o 

tratamento, sendo seu objetivo, na realidade, salientar a inferência (BARDIN, 1994). 

 

Bardin (1994) reforça que, independentemente de qual seja a natureza ou o suporte 

teórico, a análise de conteúdo de mensagens possui duas funções que, na prática, 

podem coexistir de maneira complementar: uma heurística, ao enriquecer a leitura e 

elevar a propensão à descoberta de conteúdos e estruturas; e uma de administração 

da prova, que confirma ou infirma o significado das mensagens. Nas palavras da 

autora: 

 

A leitura efetuada pelo analista do conteúdo das comunicações não é, ou 
não é unicamente, uma leitura <à letra>, mas antes o realçar de um sentido 
que se encontra em segundo plano. Não se trata de atravessar 
significantes para atingir significados, à semelhança da decifração normal, 
mas atingir através de significantes ou de significados (manipulados), 
outros <significados> de natureza psicológica, sociológica, política, 
histórica, etc. (BARDIN, 1994, p. 41). 

 

A AC vai além da simples descrição; busca regularidades ou rupturas na expressão 

da palavra, no sentido de construir “mapas de conhecimento” sobre o tema 

estudado. Ademais, no entendimento de Bardin (1994) e Laville e Dionne (1999) a 

análise do conteúdo pode ser utilizada nos mais diversos campos e aplicada a uma 

variedade de materiais: desde cartas, diários e pinturas, passando por notícias, 

propagandas, atas de reunião, até sonhos, ritos e vestuário, tendo um conjunto 

variado de técnicas de análise.  

 

Portanto, para essa análise, com base nos pontos citados, considera-se que a AC, 

sendo “um conjunto de instrumentos metodológicos [...] em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a ‘discursos’ (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados” (BARDIN, 1994, p. 9) é uma das melhores técnicas a 

ser utilizada na presente pesquisa.  
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Vários são os caminhos que podem ser percorridos com a finalidade de realizar uma 

análise de conteúdo, conforme seja o objetivo, em suas fases ou etapas, no sentido 

de promover o alcance e a compreensão dos significados nos documentos 

(BARDIN, 1994; RODRIGUES e LEOPARDI, 1999). Dentre esses, adotou-se neste 

estudo a análise categorial, ou temática, com uma abordagem qualitativa. Segundo 

Bardin (1994, p. 153): 

 

Funciona por operações de desmembramentos do texto em unidades, em 
categorias segundo reagrupamentos analógicos. Entre as diferentes 
possibilidades de categorização, a investigação dos temas, ou análise 
temática, é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos 
(significações manifestas) e simples. 

 

Comungando com essa visão, Minayo et al. (1999) apontam que a análise temática 

consiste na identificação de núcleos de sentido componentes de comunicações 

escritas ou orais que tenham algum sentido para o objeto analítico visado. 

 

Em relação à análise, nesta pesquisa emprega-se a utilização do modelo de Bardin 

(1994). De acordo com autora, o processo de explicitação, sistematização e 

expressão do conteúdo das mensagens compreende três fases operacionais: 1ª) 

pré-análise; 2ª) exploração do material; e 3ª) tratamento dos resultados, a inferência 

e a interpretação, como mostra a Figura 5.  

 

De acordo com a autora, as diferentes etapas da análise de conteúdo, 

independentemente de qual técnica seja aplicada à análise, organizam-se em torno 

desses três pólos cronológicos, os quais serão percorridos no estudo em questão. 

 

Em função de a análise dos dados consistir no vértice qualitativo da pesquisa, não 

foram formuladas hipóteses, sendo esta etapa referente à formulação da pergunta 

de pesquisa e de seus objetivos. Também foi retratada em seção à parte a etapa de 

tratamento dos resultados no que tange às operações estatísticas, às fases 

pertencentes ao modelo de Bardin (1994), aos polos da pré-análise e ao tratamento 

dos resultados e interpretações, respectivamente (FIGURA 5). 
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Figura 5: Desenvolvimento de uma análise de conteúdo 
Fonte: BARDIN, 1994, p. 102.  
 

 

 

Leitura <Flutuante> 

PRÉ-ANÁLISE
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No caso desta pesquisa, ultrapassaram-se as seguintes etapas, conforme descrito 

pela autora no modelo supracitado. 

 

 

3.3.1 Pré-análise 

 

 

A pré-análise correspondeu à fase de organização operacional e sistemática 

propriamente dita.  

 

 

3.3.1.1 Leitura flutuante 

 

 

A etapa de pré-análise inicia-se pela leitura flutuante, que visou clarear ideias acerca 

do conteúdo para conduzir à elaboração de um esquema para o desenvolvimento do 

plano de análise. 

 

 

3.3.1.2 Escolha dos documentos e constituição do corpus 

 

 

A atividade seguinte corresponde à escolha do universo de documentos a serem 

submetidos à análise, que constitui o corpus da pesquisa, representado, neste caso, 

pelo conjunto das entrevistas em profundidade.  

 

Nesta etapa, seguiram-se determinadas regras, com apoio em Bardin (1994), sendo 

suas principais: a) regra da exaustividade, segundo a qual é preciso levar em conta 

todos os elementos do campo do corpus uma vez definido; b) regra da 

representatividade, que se diz rigorosa se a amostra for parte representativa do 

universo populacional, no caso do estudo em questão, embora referida como regra, 

há que se ressaltar a necessidade de uma flexibilização conforme as características 

da pesquisa, que, em particular, caracteriza-se por entrevistas em profundidade, a 
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fim de permitir maior compreensão do fenômeno; c) regra da homogeneidade, que 

estabelece que os documentos retidos devem obedecer a critérios de escolha 

precisos e não demasiadamente singulares; e d) regra de pertinência, relativa à 

adequação dos documentos analisados enquanto fontes de informação sobre o 

problema levantado. 

 

 

3.3.1.3 Preparação do material 

 

 

Esta parte do processo incluiu a nomeação dos elementos do corpus e a transcrição 

integral das entrevistas pela pesquisadora, como já descrito, concomitantemente 

acrescido dos detalhes constatados e registrados nos blocos de notas, para 

posterior tratamento e análise de seus conteúdos. 

 

 

3.3.1.4 Referenciação dos índices e regras de recorte, categorização e 

codificação 

 

 

Outra atividade é a referenciação dos índices. Efetuou-se, inicialmente, a 

organização da etapa de codificação, com um recorte de conteúdos estruturados em 

elementos passíveis de ordenação no interior de categorias. Esses elementos, 

recortados e estabelecidos, constituem as unidades de registro, que segundo Bardin 

(1994), é a unidade de significação e de codificação, podendo ser de natureza e de 

dimensões variadas. O critério de distinção neste estudo tem como base os níveis 

semânticos que dão origem ao tema utilizado na análise temática, sendo esta 

unidade definida a partir da seleção de parágrafos ou trechos das entrevistas. 

 

Foi estabelecida também a unidade de contexto, que serve de unidade de 

compreensão para codificar a unidade de registro, a fim de torná-la compreensível a 

partir da presença de determinado tema. Isto pode ser “a frase para a palavra e o 
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parágrafo para o tema” (Bardin, 1994, p.107). Considerada na pesquisa cada um 

dos documentos elaborados a partir das transcrições das entrevistas realizadas.  

 

O processo de categorização iniciou-se com a definição dos eixos temáticos mais 

amplos: imagem de marca, moda de luxo e consumidores. Este processo de 

começar a categorização pelos eixos se deve ao fato de estes proporcionarem 

diretrizes gerais a partir das quais são reveladas as categorias de análise (LAVILLE 

e DIONNE, 1999).  

 

Cabe no momento esclarecer que a internacionalização foi definida como uma 

temática que perpassa e permeia os três eixos temáticos, uma vez que o objetivo 

central desta pesquisa consistiu em verificar e evidenciar o efeito da 

internacionalização na imagem de marca no universo da moda de luxo, sob a ótica 

de consumidores.  

 

A Figura 6 ilustra essa relação entre a internacionalização e os três eixos temáticos 

que orientaram este estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 6: Internacionalização e os eixos temáticos 
                   Fonte: Elaborada pela autora 
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O eixo imagem de marca contempla a visão e os valores (funcionais, culturais, 

simbólicos e experienciais e/ou sociais) contemplados que os entrevistados têm ao 

escolher uma marca. Além disso, verifica-se o processo de comunicação 

mercadológica, no que tange à divulgação da marca com foco na 

internacionalização, sob a visão dos gestores. A relação da internacionalização com 

a imagem de marca foi apreendida a partir da análise dos valores externalizados 

pelos entrevistados e, assim, seu possível impacto na imagem de marca. 

 

O eixo moda de luxo abarcou a concepção dos entrevistados com relação ao luxo na 

moda, assim como suas percepções e desejos relacionados ao uso desses artigos. 

Este eixo tem relação com a imagem de marca, devido ao fato de os valores 

expressos pelo consumidor de moda de luxo serem condizentes com os valores 

buscados com a marca, sendo a recíproca verdadeira, já que os valores 

identificados no eixo imagem de marca se relacionam com o contexto de moda de 

luxo.  A questão da internacionalização foi buscada a partir da verificação do 

impacto desta no que tange aos conceitos e valores da moda de luxo, na visão dos 

entrevistados. 

 

O eixo consumidores buscou delinear os estilos e o comportamento dos 

consumidores em suas visões e dos gestores da marca, bem como as práticas de 

consumo dos consumidores. Esse eixo também tem relação direta com os demais 

eixos, já que os consumidores interferem na concepção da marca no que se refere 

aos seus valores e estilos, bem como no contexto da moda de luxo composto por 

determinado grupo de consumidores. A relação da internacionalização com os 

consumidores foi apreendida a partir de suas práticas de consumo e hábitos, na 

visão dos gestores. 

 

As principais categorias de análise identificadas a partir dos três eixos discutidos 

acima são apresentadas no Quadro 11. 
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EIXOS TEMÁTICOS CATEGORIAS DE ANÁLISE 
  

▪ Estilos 
▪ Comportamento e práticas de consumo 
▪ Visão dos gestores sobre seus consumidores 

CONSUMIDORES 

▪ Internacionalização e consumidores  
  

▪ Democratização do luxo 
▪ Inacessibilidade do luxo e a exclusividade 
▪ Instrumento de comunicação  
▪ Instrumento de distinção e/ou inserção social 
▪ Vitrine espelhada (Eu e o luxo/ O luxo e o outro/ Eu e o outro) 

MODA DE LUXO 

▪ Internacionalização e Moda de luxo 
  

▪ Processos de comunicação mercadológica 
▪ Valores funcionais 
▪ Valores culturais 
▪ Valores simbólicos e experienciais 
▪ Valores sociais 

IMAGEM DE 
MARCA 

▪ Internacionalização e Marca 
Quadro 11: Categorias de análises reveladas a partir dos eixos temáticos 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

3.3.2 Exploração do material 

 

 

Consistindo essencialmente de operações de codificação em função de regras 

previamente formuladas para a exploração do material, foi utilizado o software N-

Vivo®QSR, versão 7.0, que se revelou adequado para a organização dos dados e o 

consequente processo de codificação dos trechos das entrevistas (ou unidades de 

registro), a partir dos eixos e categorias de análise definidos, bem como se tornou 

possível o estabelecimento de conexões entre eles.  

 

Em relação à adoção de um software em uma pesquisa qualitativa, Kelle (2007) 

aponta que, apesar de serem acessíveis desde meados de 1960, apenas no início 

da década de 1980 os pesquisadores qualitativos começaram a descobrir que o 

computador poderia ser um instrumento de armazenamento, representação e 

trabalho de um texto. Além disso, o autor afirma que os softwares tornam o processo 

de pesquisa mais sistemático e explícito, trazendo maior confiabilidade, 
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transparência e rigor, além de ampliar a criatividade do pesquisador, permitindo-lhe 

fazer experimentos e “brincar” com os dados. 

 

O software N-Vivo, primeira versão, criada em 1999 por Lyn Richards e Tom 

Richards, representa muito bem estas vantagens. Corrobora com esta afirmação 

Walsh (2003) ao assegurar que o programa em questão imprime maior liberdade ao 

trabalho do pesquisador ao possibilitar que ele teste suas ideias por meio da 

organização dos dados brutos e do cruzamento de informações, resultados e 

conceitos, além da vantagem de permitir salvar, imprimir ou retroceder o andamento 

das análises a qualquer momento. 

 

Não obstante o fato de mecanizar tarefas de organização e arquivamento de textos, 

cabe ressaltar que softwares não são instrumentos capazes de analisar por si só 

(WALSH, 2003; KELLE, 2007), sendo a análise de dados responsabilidade do 

pesquisador, uma vez que o software apenas auxilia nas tarefas operacionais, 

facilitando a amarração e visualização dos dados. Ou seja, não substitui as 

habilidades, a criatividade e a sensibilidade do pesquisador, parte essencial da 

análise qualitativa. 
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4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS: DANDO VOZES AOS 

SUJEITOS 

 

 

“Os fatos não são a verdade, mas apenas indicam  
onde possa estar a verdade” 

Mary Bancroft (1904-1997) 
Jornalista e espiã americana 

 

 

Neste capítulo, são apresentados e analisados os dados referentes às visões dos 

gestores e das consumidoras das quatro empresas pesquisadas acerca de imagem 

de marca, moda de luxo e consumidores, bem como a relevância da 

internacionalização em relação a esses eixos temáticos.  

 

 

4.1 Gestores 

 

 

Neste primeiro recorte da pesquisa, os sujeitos envolvidos com a gestão e 

internacionalização da marca foram analisados a fim de apreender suas percepções 

em relação aos eixos temáticos (Consumidores, Moda de luxo e Imagem de marca), 

com foco primordial em seus clientes e no consequente consumo, além da 

comunicação mercadológica, no sentido de apurar como as informações são 

repassadas a seus consumidores. 

 

No estudo do eixo temático “Consumidores”, foram apreendidas as características 

principais do público-alvo na ótica dos gestores, com o intuito de entender o seu 

consumidor e o consumo de moda de luxo.  

 

Nos trechos apresentados a seguir, evidenciam-se características semelhantes dos 

consumidores, independente da idade (trechos 001, 002, 003 e 004), como uma 

“mulher moderna” (trechos 001, 002 e 003), “requintada”, “elegante” (trechos 001 e 

003), que “gosta do novo” (trecho 003), da “exclusividade” (trecho 003), de “chamar 

atenção” (trechos 003 e 004) e “ser notada pelo que usa” (trecho 004). 
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(001) Tanto para a mulher quanto para o homem existe uma compressão, 
uma compressão deste espaço. O que eu chamo de compressão do 
espaço?  Antigamente, você conseguia tranquilamente definir o que 
era um homem ou uma mulher de 20 e poucos anos e de 50 e poucos 
anos. Hoje, você já não sabe, devido ao culto ao corpo, o culto a 
questão estética, a beleza, tal, tal, tal, fora o comportamento. Hoje, 
uma mulher de 60 anos é uma mulher jovem. Então eu acho que não tem 
essa visão de divisão de idade e não tende a essa ótica da empresa. O que 
posso afirmar com toda a certeza é que quem veste então Mabel é 
atemporal, uma mulher elegante, requintada, mas também é uma pessoa 
que não quer cometer excessos. Porque cometer excessos hoje, além de 
estar completamente fora de moda, é uma gafe fora do comum. É uma 
coisa ultrapassada (enfatizada pontualmente pelo entrevistado). (RUY 
MAGALHÃES) 

 

(002) Um adjetivo da mulher que veste Coven é uma mulher moderna, 
mais do que sexy. Atualmente, temos buscado isso, o sexy e moderno, 
porque percebemos que as pessoas buscavam isso. Afinal, a marca atende 
um público mais jovem, uma imagem que a gente passa até mesmo no 
desfile, de mais jovem, mas com um desdobramento a partir desta imagem 
de peças que possa vestir também uma mulher mais madura, que quer 
aparentar-se jovem. (LILIANE REBEHY) 

 

(003) O universo de quem veste Victor Dzenk é muito amplo, vários tipos 
de mulheres, de várias idades. Vejo desde as celebridades usando em 
novelas, revistas, mães e filhas. Não possui restrições. A roupa é 
delineadora dos traços do corpo da mulher. Então, evoca sensualidade, 
descreve uma mulher que não tem medo de usar decotes, mas gosta de 
aparecer, de não passar despercebida, ou seja, de ser notada. Claro 
que sem vulgaridade, sensualidade. Na minha marca não tem ligação 
nenhuma com vulgar; é requinte, e para quem pode, e toda mulher pode, 
sabendo usar. A característica principal desta cliente é a busca de 
qualidade, inovação, modernidade e uma certa exclusividade. 
(VICTOR DZENK). 

 

(004) Eu joguei pro ar. Quem pegou é dele. É isso... Eu acredito que eu 
vendo essa roupa tanto para uma cliente de 70 anos e também tenho 
cliente para linha infantil. Agora...são pessoas formadoras de opinião do 
meio que elas vivem tá. Dificilmente uma pessoa que tem uma vida 
cinza, apagada de um grupo, que ela vai ser seduzida pela minha 
roupa. Dificilmente, a não ser que ela esteja com vontade de mudar. 
(RONALDO FRAGA) 

 

Essas características são concomitantemente ratificadas pelos gestores ao tratarem 

a moda de luxo como instrumento de comunicação, de distinção e de inserção 

social, categorias relacionadas ao eixo temático “Moda de luxo”.  

 

Na narrativa de Liliane Rebehy (005) e Victor Dzenk (006), percebe-se o consumo 

da moda luxo como forma de comunicação com a sociedade. 
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(005) Moda é um estilo de vida, um pouco de atitude. Através da moda de 
luxo é como as pessoas se vestem e se apresentam socialmente. É de 
fácil identificação. As pessoas veem uma peça Coven e reconhecem a marca 
sem ter que olhar a etiqueta fixada dentro da peça. Eu acho que é isso. As 
pessoas buscam uma roupa de luxo para ter uma identidade, uma 
personalidade. A moda de luxo hoje tem uma grande abrangência. Todas as 
pessoas, na verdade, exibem de certa forma um pouco da moda de luxo, se 
interessam por ela e a consomem de uma maneira ou de outra, para mostrar 
o que é ou gostaria de ser, ou o que não são ou não gostariam de ser. 
Por isso falei de transparecer a identidade, muitas vezes, camuflada. 
(LILIANE REBEHY) 
 

(006) Falando moda de luxo, é tudo aquilo que desperta o desejo de ter, 
mostrar o que é ou não é, o sonho de estar, o que é realmente elegante 
(VICTOR DZENK). 

 

Este canal de comunicação também é demonstrado por Ronaldo Fraga (trecho 007), 

ressaltando a questão da transformação, que pode ser compreendida como a moda 

interfere nas opções de um grupo e do indivíduo: 

 

(007) Moda é o documento mais eficiente do tempo que a gente vive. A moda 
como um todo, aí entra a moda de luxo também, muito mais do que negócio 
é um documento de transformação. Transformação tanto do grupo, 
transformação tanto social, tanto, principalmente, transformação 
individual. Completando tudo isso, soma-se, ainda, um instrumento de 
comunicação mais eficiente do tempo que a gente vive. Não existe outro! 

 

O consumo de moda de luxo como instrumento de distinção e inserção social é 

confirmado no discurso de Ruy Magalhães, no seguinte fragmento: 

 

(008) Veja bem, na minha compreensão, faz parte da natureza humana. Aí 
não vou discutir se está certo ou errado, porque isso é comportamental, 
tá?! Faz parte da natureza humana querer se distinguir, de diversas 
formas. E, evidentemente, as pessoas se diferenciam na forma de se 
vestir, na forma de morar, de diversas formas. Aí existem diversas 
vertentes. Queira ou não queira, o luxo é uma forma de mostrar em que 
estrato social da sociedade você está colocado ou gostaria de estar, 
isso é uma questão pessoal minha. Não sou estudante...Isso é percepção 
do Ruy. Então, luxo para mim é isso. 

 

Neste ponto, quanto à percepção dos gestores sobre as características e o 

comportamento dos seus clientes, verifica-se uma visão atrelada às perspectivas 

discutidas no referencial teórico no que tange ao consumidor de bens de luxo: o 

sujeito enquanto “vitrine espelhada” (posição de ver e de ser visto), como é ou como 

quer ser percebida de acordo com suas posses (LIPOVETSKY, 1989; ALLÉRÈS, 

2000; MIRANDA, GARCIA e LEÃO, 2001; McCRACKEN, 2003; GARCIA e 
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MIRANDA 2005; SANT’ANNA, 2007), o gosto pela qualidade e exclusividade 

(ALLÉRÉS, 2000, D’ANGELO, 2004), recriando sua estratificação social como 

desejar (KAPFERER e BASTIEN, 2009). 

 

Retomando ao eixo “Consumidores”, a partir da classificação social do público alvo, 

verifica-se que alguns gestores são mais diretos na estratificação por poder 

aquisitivo, mas abrangendo um maior número de pessoas, não restringindo o nicho 

de mercado, conforme fragmentos 009 e 010: 

 

(009) Eu não tenho essa pré-marcação de classe A, A+, B e tal. A 
minha marca tem um preço acessível para várias classes sociais. Acho 
que nunca foi de nossa pretensão estar no topo atendendo somente a alta 
classe social. Sempre quis beber no meio, apesar de ter alcançado o 
topo com muita maestria pela qualidade e também pelo preço de peças 
mais elevado. (VICTOR DZENK) 
 

(010) Não acho que é uma marca que detém um público específico. É 
uma marca de estrutura média. Querendo ou não, a gente precisa de um 
volume de vendas e então não dá pra fechar muito o nicho... Não temos 
um foco único. Temos, na verdade, uma preocupação de ter peças 
que atendam da classe A, grande consumidor de peças mais caras e 
diferenciadas, até, também diria, peças que atendam a classe B e/ou 
C, talvez. Mas acho difícil e relativo atualmente esta classificação. Por isso 
prefiro abrir o leque e não cair nas armadilhas do mercado. (LILIANE 
REBEHY) 
 

Por outro lado, pode-se identificar uma classificação do público alvo baseada no 

poder aquisitivo do consumidor e também no julgamento do próprio gestor de que as 

classes mais altas, diferentemente das demais, sabem diferenciar entre a qualidade 

de um produto e uma imagem, conforme narrado pelo gestor Ruy Magalhães no 

fragmento a seguir:  

 

(011) Eu não diria que meu produto é um produto da classe AAA. Eu 
diria que meu produto atende muito bem a classe A, mas a classe A 
tradicional. O que eu digo da classe A tradicional é aquela que sabe 
identificar o bom em qualidade e a imagem, você está entendendo? 
Então, tem gente que quer a imagem e acaba vestindo porcaria de uma 
peça. Então, na classe A temos pessoas que efetivamente conseguem 
identificar que temos um produto denso, eu diria desta forma, e temos a 
classe B e a B mais, B alta...Nós entendemos esta classificação como a 
correta.  

 

O gestor Ronaldo Fraga não faz essa estratificação social direta, mas deixa a 

entender que atende um público de poder aquisitivo maior quando o mesmo relata: 
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(012) Eu joguei pro ar. Quem pegou é dele. Repito isso incessantemente. 
Não discuto classe social. Agora, claro...mas tudo bem, Ronaldo faz um 
esforço aí (palavras do próprio entrevistado)...são pessoas que pagam 
um preço elevado por uma peça. 
 

As características retratadas e as classificações realizadas pelos gestores estão 

diretamente relacionadas ao eixo temático “Moda de luxo”, em relação ao qual um 

traço marcante nas falas dos gestores é a inacessibilidade do luxo, a exclusividade e 

o caráter democrático do luxo como classificadores dos bens de luxo no segmento 

moda.  

 

A característica de algo inalcançável ou inacessível do luxo apenas é destacada por 

Ronaldo Fraga quando afirma: 

 

(013) Luxo! Essa palavra que entrou em moda no Brasil...Claro, alguma 
coisa é considerada luxo. E esse luxo é justamente aquilo que beira o 
inalcançável. Muita gente pode falar que é a marca x, a marca y. A 
minha marca, enquanto fala de coisas difíceis e complicadas, tá, não 
para mim, mas difícil e complicadas pelo meio em geral, da forma com 
que meus pares, meus colegas acabam lidando, falando, vendendo e 
comercializando moda. Então, tem algo de luxo, algo inalcançável. Eu 
não gosto, não coloco esse rótulo. Mas, pelo menos, é o luxo como o 
mercado conhece, entendeu? Minha marca traz de inalcançável é... 
seja por valores, seja pelas dificuldades de entender certas coisas, 
certos temas ou coisas abordadas por ela. Se eu falo de um produto em 
que hoje no Brasil a minha roupa só é encontrada em minhas lojas 
próprias (BH e SP), o adulto, tá, então, tem algo de inalcançável.  

 

É interessante inferir que Ronaldo Fraga aborda a inacessibilidade e a exclusividade 

do luxo não apenas pelo valor, mas também pela distribuição de suas peças no 

Brasil, sendo exclusivas de suas lojas próprias, e até mesmo, pelo conceito que as 

peças carregam, que o próprio gestor o classifica como algo difícil de entender. Este 

fato, em específico, é mais uma forma do gestor classificar seus consumidores. Isto 

é, não é “qualquer pessoa” que veste sua roupa. 

 

O fato de a inacessibilidade do luxo não estar presente nas narrativas dos demais 

gestores pode ser porque eles encaram tanto uma mudança no mercado no que 

tange a forma de pagamento (trechos 014 e 015) quanto à diversificação de peças e 

a consequente diferenciação de preços para atingir uma gama maior de clientes, 

aproveitando o poder da imagem de marca (trecho 016). Estas visões são 

categorizadas no estudo como “democratização do luxo”. 
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(014) O mercado de luxo é estratificado pelo poder aquisitivo. Entretanto, 
existe hoje uma situação que propicia às classes talvez não tão 
privilegiadas, eu diria tão ricas, a ter o acesso, que é a condição de 
crédito. Hoje, você consegue comprar um produto parcelado de uma 
forma que mais convenha ao bolso de cada um. (RUY MAGALHÃES) 
 

(015) Felizmente, a moda de luxo está cada vez mais acessível para todo 
mundo, porque antes era uma coisa tão restrita, uma pontinha da 
pirâmide. Objetos de luxos são mais acessíveis. A questão do poder 
aquisitivo é muito relativo. Hoje, o luxo é acessível, o luxo é 
parcelado. (VICTOR DZENK) 
 

(016) A Coven faz o que as grande marcas de luxo fazem lá fora também: 
usam a imagem da marca que elas têm para confeccionar ou produzir 
outras peças. Têm sapatos, acessórios, chaveirinhos, espelhinhos; ou seja, 
negócios mais acessíveis, que os sustentam, até mesmo pela crise mundial 
que se passa. No caso da minha empresa, dentro da coleção tem luxo, 
com peças de tricô mais elaboradas e diferenciadas, com preço mais 
elevado, e temos a malha, um produto bacana, com certo luxo que a 
marca traduz, mas mais acessível. (LILIANE REBEHY) 
 

Neste sentido, os gestores acabam reforçando visões de autores referenciados 

nesta pesquisa que tratam o consumo de luxo como um benefício não apenas de 

uma elite, mas também de uma parcela elitista de cada um (DUBOIS e DUQUESNE, 

1993; ALLÉRÈS, 2000; TWICHELL, 2002; LIPOVETSKY; 2005; ROUX, 2005; 

TAVARES, 2008), recriando sua estratificação social, como desejar e sonhar 

(KAPFERER e BASTIEN, 2009).  Além disso, os gestores acabam por classificar o 

luxo como algo inacessível, mas também assegurando a existência do luxo 

acessível de suas marcas a demais classes sociais, corroborando com a 

classificação de Allérès (2000), que divide o luxo em categorias do luxo inacessível e 

do acessível, permeando as classes mais abastadas, intermediária e a classe 

média. 

 

Para finalizar o eixo temático “Moda de luxo”, cabe ressaltar a relação deste com a 

internacionalização, na visão dos gestores. É válido analisar, no tocante a essa 

interrelação, dois aspectos marcantes das falas dos gestores. 

 

O primeiro seria a postura um pouco mais otimista e orgulhosa com relação à 

internacionalização e à visibilidade da moda brasileira lá fora, reforçada a partir das 

palavras de Ronaldo Fraga, Victor Dzenk e Ruy Magalhães, respectivamente: 
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(017) A internacionalização está começando...está começando. Acho que 
quando das poucas coisas que se fala do Brasil, se fala bem, ta: a 
parte da corrupção, a parte do desmatamento, é a moda. Mas vamos 
entender que a moda está aproveitando e eu acho que tem que 
aproveitar até mais ainda. É que o momento lá fora não é apenas da 
moda brasileira é da marca Brasil. Então, vai se dar bem quem desenvolver 
um produto que tenha sim um apelo universal, mas que traga a cultura 
brasileira. É isso que eles querem comprar. Acho que o momento é esse. 
 

(018) A parte internacional da moda brasileira que tenho acompanhado 
hoje deixou de ser um assunto fútil. Se tornou um assunto de curiosidade, 
respeito e interesse, que todo mundo quer saber e aprofundar. O que há 
dez, vinte anos atrás não existia, nem mesmo nas escolas de moda, hoje 
tem muita profissionalização do mercado.  A visibilidade da moda 
brasileira lá fora tem aumentado, fruto de trabalhos sérios de 
divulgação da moda do Brasil, casado com esta profissionalização do 
mercado. 

 

(019) Hoje, eu diria que estamos comercializando produto lá fora. O 
processo de internacionalização ainda virá. Não é para encher minha 
bola, não, mas acredito que deveria ser assim com as outras marcas de 
moda de luxo também. A internacionalização deixou de ser um 
apêndice e passou a ser um órgão de tanta importância que adquiriu, 
diria, por que não, no mundo. Tem que exportar. Faz parte do 
processo da globalização e da facilidade e velocidade da informação. O 
Brasil pode e deve mostrar suas qualidades neste setor também. 
Agora tudo isso é um processo de conquista. Nada se consegue de um dia 
para o outro. Ainda mais dentro de empresa familiar (risos).  

 

Contudo, o segundo aspecto demonstra que, apesar de ter produto, a 

internacionalização não encanta pelas dificuldades cambiais. 

 

(020) O produto é conveniente para o mercado internacional com 
relação a qualidade, diferencial, identidade. Só não está por causa de 
preço. O que tem preço, eles acham básico na coleção e o que eles 
acham diferenciado para o internacional eles acham caro. Esse é um ponto 
que temos que chegar num equilíbrio que tenha apelo para o mercado 
interno e externo e consiga chegar no preço. Lucro não dá, mas prejuízo 
também não. Hoje, com esse dólar como está, realmente, a 
exportação não é a menina dos meus olhos. Eu não ando com uma 
motivação, não sou entusiasmada. (LILIANE REBEHY) 

 

Com relação a este último aspecto, o que chama atenção é o discurso do Ronaldo 

Fraga quando diz: 

 

(021) Tenho muita preguiça. Eu acho muito difícil ainda. É uma coisa 
que tem o incentivo do governo com o “exporta fácil”, que de fácil ele não 
tem nada. É muito risco, muito tenso, desde a hora que sai as caixas. 
É uma tensão sem fim, até o momento final, até a chegada lá, então é um 
desgaste muito grande. Eu exporto porque não tem outro jeito.Tem 
gente lá fora querendo comprar, e eu tenho que vender. 
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Isso mostra que, apesar de ter falado que a moda deveria aproveitar mais o 

momento para se internacionalizar (trecho 017), ainda é algo difícil, desgastante de 

fazer para o gestor. Se pudesse, não faria, assim como algo não encantador para 

Liliane Rebehy (Trecho 020).  

 

Neste momento, buscou-se conhecer um pouco dos motivadores para a 

internacionalização da marca abordando o processo de comunicação mercadológica 

e o impacto da internacionalização na imagem da marca e para o consumidor, sob o 

ponto de vista dos gestores.  

 

Ao serem questionados sobre os motivadores existentes para a internacionalização, 

os entrevistados destacaram algumas razões racionais. 

 

(022) Veja bem, se for na economia, por exemplo, que vende 100 milhões, 
vamos supor, uma economia que venda 100 milhões em vestuário, essa 
economia de 10 anos atrás, com a globalização entraram 20 milhões de 
produtos importados. Aí eu te faço a seguinte pergunta: Significa que o 
mercado agora é de 120 milhões? Não, não é (o próprio entrevistado 
respondeu). Significa que quem está aqui dentro perdeu espaço! Então, 
esse é o primeiro ponto. Existe um segundo ponto, que hoje nós 
conseguimos chegar a um certo nível de maturidade, não só de produto, 
mas quanto de embalagem, quanto de  resultado final de produto muito 
maior. Porque somos obrigados  a nos equiparar com quem faz o que 
nós nos propomos a fazer em toda parte do mundo. (RUY 
MAGALHÃES) 

 

No fragmento 022, a razão é retratada pelo fato de a marca “ter perdido espaço no 

mercado interno” com a globalização e ser uma “saída” a venda para o exterior, 

razão também exposta na narrativa da Liliane Rebehy quando fala do “aumento da 

concorrência”, não especificando ser esta a razão da importação: 

 

(023) A exportação é um trabalho hoje de muita perseverança. Em termos 
lucrativos, eu acho que ela não é. Assim, não vejo hoje a exportação 
como um ótimo negocio para a empresa, mas acho importante ter, dar 
prosseguimento neste trabalho, pela visibilidade que a marca tem 
fora. Pelo momento que a questão cambial se resolver, as marcas vão 
conseguir ter um retorno sobre isso. E acho importante manter isso, que a 
questão cambial vai resolver e não ter que recomeçar o trabalho 
internacional. (LILIANE REBEHY) 

 

No fragmento 023, as razões cognitivas são evidenciadas também pela afirmação de 

a exportação ser um processo que “dá visibilidade para a marca”. Comunga com 
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esta visão Victor Dzenk, além de retratar que a internacionalização “faz parte do 

crescimento da marca”:  

 

(024) Foi a partir do Fashion Rio que a marca teve visibilidade nacional e 
internacional. No Fashion Rio a dona do Showroom me visitou. Esteve em 
nosso estande e fechamos para visitá-la no próximo mês. A partir daí, tudo 
foi acontecendo. Primeiro iniciamos com dez clientes. Hoje, temos 22 
clientes internacionais. Temos eventos fechados em Miami Fashion 
Week em março e maio no Canadá, o que nos abre muitas portas. Aí a 
gente vem pincelando outras cidades. O motivador principal é a 
divulgação, visibilidade internacional da moda. Faz parte do processo 
de crescimento da marca. (VICTOR DZENK) 

 

Nos fragmentos 022, 023 e 024 são salientadas a questão do “comprometimento” 

com a marca e a “seriedade” como o processo é conduzido pelos gestores. No 

fragmento 025, percebe-se um desânimo maior do gestor com relação ao processo 

de internacionalização, encarando-o como “algo obrigatório” e “sem escape”.  

 

(025) Não tenho motivador nenhum. Eu tenho seis compradores 
franceses na minha cola querendo comprar, mas eu não quero vender. Aí 
digo, volta de novo depois. Como disse, aí acabo que exporto porque 
não tem outro jeito. Eu preferia vender para o mercado, que as 
pessoas viessem aqui para comprar. Principalmente, agora não, mas no 
início, eu não era muito dado a essa história de ter que fazer alterações 
naquelas roupas para atingir determinado mercado, porque eu fazia aquela 
roupa, e era aceita ou não, sabe. Mas a história não é bem assim. 
(RONALDO FRAGA) 

 

Observa-se nos discursos dos gestores da pesquisa a presença de questões 

simbólicas e emocionais ao abordarem a importância da internacionalização para 

seus clientes (trechos 026, 027 e 028) e, mesmo, para si próprio (trecho 028), 

conforme evidenciam os fragmentos: 

 

(026) Existe uma questão psicológica aí e comportamental, que é muito 
interessante do brasileiro. Talvez não para as pessoas mais jovens que 
estejam aí na faixa dos seus 20 anos, mas diria as pessoas que estão na 
faixa etária um pouco superior, que nós viemos de uma sociedade em 
que acreditava que o nosso produto era inferior ao produto 
importado. Então, se você pegar as pessoas da faixa etária que estão hoje 
com seus 35 para cima, né, quando você falava: “Poxa, eu comprei  esse 
produto na Europa ou comprei nos EUA”, existia aquele componente 
psicológico que necessariamente aquele produto tinha que ser melhor. Ou 
seja, se você está exportando, significa o quê? Houve uma 
desconstrução comportamental. O que é isso? Significa que seu 
produto está em nível de igualdade, sob o ponto de vista de produto, 
aos produtos internacionais. (RUY MAGALHÃES) 
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(027) Também acho que os clientes têm uma certa vaidade de ter um 
produto que é vendido lá fora. Eles gostam de saber que o produto 
está bem colocado no mercado. Apesar de achar que o cliente, às 
vezes, nem tem consciência disso, a gente consegue agregar um 
valor com a internacionalização. Hoje, a concorrência também interna 
aumentou, e você tem que buscar um diferencial. Por que a pessoa 
compra um vestido de malha da Coven na loja por 350, 400 reais se ela 
pode achar em vários lugares um vestido por 150 reais? (LILIANE 
REBEHY) 
 

(028) Esse lojista é o mais importante. Fui até capa dele (neste momento, 
o entrevistado me mostra uma revista/catálogo internacional). Isto tudo 
também transmite aos clientes uma seriedade. É como se fosse um 
carimbo de empresa de seriedade, comprometimento e qualidade. 
(VICTOR DZENK) 

 

É possível perceber que, de acordo com os discursos dos gestores, o fato de 

exportar induz a “percepção de qualidade”, algo trabalhado sob o aspecto do 

simbólico, uma vez que em nenhum momento é divulgado para seus consumidores 

que o produto exportado por eles é melhor em qualidade do que o vendido aqui 

dentro. No discurso de Ruy Magalhães fica perceptível essa relação com o 

emocional quando relembra uma sociedade que valorizava o importado e hoje 

assimila a exportação como produto de qualidade. Já Victor Dzenk assimila mais o 

simbólico ao comparar a internacionalização como um “carimbo de qualidade”. Por 

fim, Liliane Rebehy também aborda que a questão da internacionalização está 

correlacionada à “vaidade” de seus clientes, por mais que estes “não tenham 

consciência desta relação”, como frisado pela entrevistada. Essas acepções dos 

gestores ratificam a visão de Aaker (2007b), que afirma que uma marca quando 

global, proporciona prestígio e a certeza de credibilidade.  

 

A narrativa de Victor Dzenk permite apreender também uma questão do próprio 

querer e do ego ao falar de ter sido capa de uma revista internacional, afirmação que 

pôde ser captada também pela alegria do entrevistado e empolgação na resposta, 

mostrando orgulho do seu trabalho pelo reconhecimento internacional. 

 

Em relação ao discurso de Ronaldo Fraga (trecho 029), verifica-se a contradição do 

entrevistado, que, apesar de assegurar explicitamente a indiferença para seus 

clientes com relação à internacionalização, de forma oposta afirma que seu 

consumidor gosta, e muito, de ver matérias relacionadas à visibilidade internacional 

da marca.  
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(029) Para meus clientes, o fato de exportar é indiferente. Tudo bem. 
Tem clientes que vão à loja que gostam muito (palavra enfatizada pelo 
entrevistado) de ver as matérias sobre a marca em outras línguas. 
Então, tem muito produtos nossos em revistas de moda fora. Isso o 
cliente gosta ver, acha curioso, mostra o afeto que ele tem com a 
marca. Mas muito destas matérias, tipo “uma parte de turismo do New 
York times”, veio uma matéria de três páginas falando que o melhor lugar 
em São Paulo mais cosmopolita hoje é a Vila Madalena, e abre uma foto 
nossa deste tamanho (o entrevistado mostra uma foto grande). Então, isso 
repercutiu aqui, principalmente para a imprensa paulista que torcia o nariz 
para a Vila Madalena, que, mesmo que seja um lugar de designer, não é 
um lugar de moda de luxo, como Oscar Freire. Foi só falar que começaram 
todas as grifes a pular para a Vila Madalena. Então, fez um 
“burburinho”...Isso daí para mim repercute muito mais do que o fato 
de você vender para fora. (RONALDO FRAGA) 

 

Para aumentar ainda mais sua contradição, Ronaldo Fraga continua a falar da 

repercussão de uma matéria internacional no Brasil: “fez um burburinho”. O gestor 

volta a ressaltar sua ideia principal de a internacionalização não ter importância ao 

finalizar que uma matéria internacional “repercute mais do que a venda propriamente 

dita”. 

 

É a partir deste ponto de divulgação que a comunicação mercadológica das marcas 

foi estudada e as narrativas analisadas. Cabe ressaltar que não foi aprofundada esta 

questão; apenas foi levantada como a informação da internacionalização da marca 

chega e se chega ao consumidor final. Primeiramente, vale destacar que todos os 

sites das quatro marcas em questão se encontram nos idiomas português e inglês. 

 

É interessante inferir que não é despendido um esforço maior em relação à 

comunicação mercadológica no que tange à internacionalização em nenhuma 

empresa, e conforme explicitamente narrado pelos gestores: 

 

(030) O fato de exportar no mercado é (com tom desanimador pela 
entrevistada e com uma pausa reflexiva) divulgado. Não tanto. Apenas 
quando sai uma matéria. Acho que talvez tenha que ser feito um 
trabalho maior sobre isso. Já teve matéria sobre isso numa matéria sobre 
embarque na Quinta Avenida quando vendemos para a uma grande rede 
internacional. Teve um espaço maior no Estado de Minas. Quando alguma 
coisa de peso acontece na exportação, a gente divulga sim, mas nada que 
investimos pesado. Como disse, a exportação tem que ter volume maior 
para justificar investimento nela.(LILIANE REBEHY) 
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(031) A gente divulga sim a nossa exportação, mas de forma muito 
restrita, tá! É feito através dos catálogos, site, e só. Mas o “como” é 
um ponto, deveria ser mais. Evidentemente em matérias pontuais em 
veículos de circulação, como jornais etc...mas com notas. Nada que venha 
chamar a atenção de absolutamente ninguém. (RUY MAGALHÃES) 
 

(032) Nosso processo de comunicação com o mercado são através de site, 
blog, e-mails eletrônicos, desfiles, eventos e mídia. Uma outra veia que 
temos trabalhado bastante é a fidelização de celebridades, trabalho de 
figurino com cantoras, cinema, novelas, em torno do mundo das 
celebridades. Isso é muito importante. Agora, com relação à 
internacionalização, é divulgado através de entrevistas para mídia e 
tal. Quem está inserido no mercado sabe. Eu acho que as pessoas 
sabem. É bem notório. A gente que está dentro, no mercado mineiro, 
por exemplo, a gente sabe quem está exportando, não sabe? (VICTOR 
DZENK) 

 

Tal percepção fica evidente na fala de Ronaldo Fraga, que trata a divulgação da 

internacionalização com indiferença (“Não faço questão”): 

 

(033) Não. Não faço questão de divulgar isso. O site está em inglês e 
português é porque eu não vendo só roupa. Tenho trabalhado 
também o vender conhecimento. Então, é assim, por exemplo, já tem 
três desfiles consecutivos que desfilo aqui no Brasil e desfilo em algum 
outro país. Participo de vários seminários e workshops em outros países, 
principalmente o Chile, onde eu vou mais. Então, por isso esta necessidade 
do site inglês e português. A América Latina inteira, escolas de moda, 
pesquisam sobre o meu trabalho. E foi esta forma que achei para deixar 
mais fácil para a turma, entendeu? E lá fora, por exemplo, terminou uma 
exposição em Tóquio. Essa exposição foi agora para Los Angeles. Tem 
uma exposição em Madri e tem uma no Centro de Artes Contemporânea 
de Roterdã, que tem quatro coleções. Ou seja, as peças estão rodando. 
Mas não faço questão disso chegar aos ouvidos ou olhos dos meus 
clientes.  

 

Nos trechos 030 e 031, pode-se perceber que os gestores admitem a importância 

que deveria ser dada à divulgação da internacionalização da marca. Já no trecho 

032, apesar de discursar sobre a importância do processo de comunicação 

mercadológica, Victor Dzenk parte do pressuposto de que a internacionalização da 

marca é notória no meio, não investindo tanto neste tipo de divulgação devido a isso. 

Ronaldo Fraga é um caso à parte, pois não divulga e não faz questão (trecho 033), 

partindo da perspectiva de que seu consumidor não se interessa pelo fato como 

descrito acima no fragmento 029.  

 

O Quadro 12 foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o mapeamento dos diversos 

conteúdos trabalhados na perspectiva dos gestores sobre os três eixos temáticos, 
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apresentando as categorias identificadas e relacionadas com os fragmentos de 

entrevista correspondentes utilizados como fontes de inferência para a análise. 

 

▪ Inacessibilidade do luxo e a exclusividade

IMAGEM DE MARCA

(008)

▪ Processos de comunicação mercadológica

▪ Instrumento de distinção e/ou inserção social

▪ Internacionalização e Moda de luxo

▪ Internacionalização e Marca

(030); (031); (032); (033)

(022); (023); (024); (025)

TRECHOS DAS ENTREVISTAS

(017); (018); (019); (020); (021)

MODA DE LUXO

EIXO / Categoria

CONSUMIDORES

▪ Visão dos gestores sobre seus consumidores
(001); (002); (003); ( 004); (009); (010); 

(011); (012)

▪ Internacionalização e consumidores (026); (027); (028); (029)

▪ Democratização do luxo

▪ Instrumento de comunicação 

(014); (015); (016) 

(013)

(005); (006); (007)

 
Quadro 12: Mapeamento dos conteúdos dos eixos temáticos e categorias – GESTORES 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

4.2 Consumidores 

 

 

Neste segundo recorte da pesquisa, foram analisadas as entrevistas dos 

consumidores das marcas. O objetivo principal consistiu em verificar e evidenciar o 

efeito da internacionalização sob a ótica desses sujeitos. Para que tal objetivo fosse 

alcançado, estruturou-se a análise sob os mesmos eixos temáticos utilizados para 

os gestores: “Consumidores”, “Moda de luxo” e “Imagem de marca”. A diferenciação 

entre as analises dos gestores e consumidores tange nas categorias relacionadas a 

esses eixos.  

 

É válido analisar no tocante à categoria “estilos”, do eixo temático “Consumidores”, 

dois aspectos decorrentes nas narrativas das consumidoras. O primeiro seria o fato 

de os consumidores descreverem seus estilos de acordo com códigos sociais, isto é, 

adequação e aprovação social. Alguns de uma forma mais explícita: 
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(034) Meu estilo depende do humor, do lugar que vou estar, das 
pessoas que vão estar junto... Tenho vários estilos, que vão desde o 
hippie chique até muito sofisticado. (CAMILA) 
 

Percebe-se nos sujeitos pesquisados que os estilos variam de acordo com a 

aceitabilidade do grupo social no qual estão (ou estarão) imersos, demonstrando 

que o estilo é um processo de identificação dos sujeitos com indivíduos desses 

grupos, assim como do próprio grupo: 

 

(035) Tenho um estilo e o sigo, mas levando em consideração os ditos 
de uma sociedade. Caso contrário, no verão eu não precisaria de 
roupa (risos). Mas, de certa forma, como não posso andar nua por aí... e 
nem quero, viu? (risos) (VIVIANA) 
 

Embora Viviana afirme “ter e seguir um estilo”, ela deixa explícito que este estilo 

segue os padrões do grupo, ou melhor, da “sociedade” da qual ela faz parte, 

confirmando a concepção de moda como um processo de identificação tanto grupal 

quanto pessoal.  

 

O sujeito abaixo parece corroborar com a moda, ou o estilo, como elemento 

segmentador e “consolidador” grupal:  

 

(036) Meu estilo é adequado...(a entrevistada fez uma pausa reflexiva), de 
acordo com a ocasião. Não gosto de roupas muito básicas, mas conforto 
é um ponto essencial. Flexibilidade, beleza e criatividade também. 
(RAQUEL) 

 

No entanto, Carolina “aparece” com um posicionamento diferente: 

 

(037) Meu estilo está de acordo com o meu estilo de vida, com quem 
convivo, em geral, com minha vida social. Mas se fosse para colocar 
apenas em uma palavra, diria casual e chique. (CAROLINA) 

 

Ainda que este sujeito discurse um estilo próprio e relativamente único, o fato de o 

“estilo estar em acordo com aqueles com quem convive” reafirma o estilo como 

processo segmentador e de identificação, tanto grupal quanto individual. 

 

Além do formato explícito pelo qual aparecem, seja até mesmo por meio de 

contradições, a adequação ou a aprovação social também se manifestam em sutis 

formatos: 
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(038) Ao me olhar no espelho, acho que uso roupas comuns. Contudo, 
pessoas à minha volta me acham moderna, e eu gosto disso. Então, 
seria mais fácil você perguntar para meus amigos sobre meu estilo. 
(risos). Uso aquilo que gosto. Penso em coisas como pinturas, 
algumas peças de um personagem marcante de um filme, em 
escritores (mais no estilo de escrita do que na pessoa), em bailarinas. 
Adoro peças lúdicas. (RAFAELA) 

 

(039) Diria que meu estilo é mais clássico e elegante. Não gosto de 
roupas chamativas demais e aparecidas. Gosto de peças bonitas, com 
um corte bonito, de qualidade, que me proporciona bem-estar. Mas 
também penso em agradar as pessoas que estão à minha volta. 
(MARIANA) 

 

O “agradar as pessoas que estão a minha volta” pode fazer menção a questões do 

ser sensual, que estão dentro de uma concepção aceita na sociedade e que, ao 

mesmo tempo, não seria “nada vulgar”, mas “sensual chique”, para dizer que não 

usa a sensualidade relacionada a algo promíscuo: 

 

(040) Meu estilo... Um pouco eclética, um pouco de tudo. Mas assim, gosto 
de um estilo mais assim, chique... Como vou dizer? Vamos dizer, veio isso 
na cabeça, estilosa... Consigo carregar bem uma roupa. Não gosto de 
nada vulgar. Gosto de estar sempre bem vestida, mas sensual, mas nada 
vulgar. Eu gosto é de falar: “Hoje vou arrasar!” (VALENTINA) 

 

(041) Meu estilo é sensual chique. (VITÓRIA) 
 

Visto que estas duas entrevistadas são consumidoras da marca Victor Dzenk, cujo 

posicionamento, como frisado pelo seu gestor em sua entrevista (trecho 003), é 

delinear o corpo e evocar a sensualidade de uma forma requintada, nota-se a 

introjeção desse posicionamento, que passa a constituir não apenas o jeito de vestir 

das entrevistadas mas, até mesmo, o jeito de ser. 

 

Na narrativa de Catarina (trecho 042), a aprovação social está subentendida ao dizer 

que independente do estilo. Ela é sempre “fashion”. Este termo é usado para dizer 

que está na moda, e a moda como algo ditado por um grupo da sociedade. 

 

(042) Tenho vários estilos. Mas, independente de qual esteja no dia, sou 
sempre “fashion “... Usando desde o chique ao hi low. (CATARINA) 

 

Portanto, este aspecto dos códigos sociais, da adequação e da aprovação, presente 

nas narrativas das consumidoras, reforça as visões de autores como Sproles (1974) 
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e McCracken (2003), que apresentam a moda como uma expressão culturalmente 

endossada e, assim, ditadora de comportamento de grupos da sociedade. 

 

O segundo aspecto decorrente nos discursos é o fato de as consumidoras terem “o 

gosto de serem notadas”, conforme evidenciado nos trechos a seguir: 

 

(043) Penso em me sentir bem com o espelho. Se estiver bem com ele, a 
gente pode ter certeza que vai chamar atenção das outras pessoas. Mas 
não penso em estilo; penso em cores, em movimento e energia. 
(VIVIANA) 

 

(044) Vou tentar falar meu estilo da seguinte forma: discreto, mas não 
apagado (risos). Confesso que gosto de ser percebida, mas não é perua, 
ok? (MARIA) 
 

(045) Estilo marcante: salto alto sempre, roupas de festa, um esporte fino, 
roupas que causam um efeito maior. (MICAELA) 
 

(046) Não vamos ser hipócritas (risos). Não gosto de chegar em um lugar e 
ninguém me elogiar ou pior, me repudiar devido a minha roupa. Você 
gosta? Alguma mulher gosta? Eu não conheço nenhuma (risos) 
(MARIANA) 

 

(047) Visto cultura. Isto pelo meu modo de viver e ver o mundo. Penso em 
ficar elegante para mim e para os outros. Resumindo, meu estilo é 
Fraga. (REBECA) 

 

Nessas falas, fazem-se presente a questão da autoestima e, de certa forma, até um 

egocentrismo no sentido de ser o centro das atenções. O trecho (046) se apresenta 

como uma representação do universo feminino em que a roupa, ou estilo, seria o 

eixo de avaliação de determinado individuo. Ou seja, é o critério adotado para que 

ele seja “elogiado” ou “ repudiado”. 

 

Lipovetsky (1989) afirma que há uma ligação da moda com o prazer de ver e de ser 

visto. Pode ser percebido nos fragmentos (048) ao (059) o gosto por se exibir ao 

olhar dos outros. Além disso, nenhum dos entrevistados hesitou em dizer que 

observa o modo como as pessoas se vestem.  

 

Os sujeitos explicitamente destacam o fato de repararem as combinações da roupa 

com a pessoa, da roupa com o estilo e da roupa com a idade: 
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(048) Reparo se o conjunto caiu bem na pessoa, se ela sabe “combinar” 
as peças. (CAROLINA) 
 

(049) Reparo as roupas das pessoas se combinam com as tendências da 
estação e se elas estão de acordo com a idade da pessoa. (CATARINA) 
 

(050) Olho se a roupa cai bem, se combina e se está bonito. (MARIA) 
 

(051) Gosto das combinações. Reparo tanto das peças como as peças 
com a pessoa. (risos). (REBECA) 

 

(052) Reparo se são roupas chiques, bem acabadas e, principalmente, se 
tem o estilo da pessoa. (MICAELA) 
 

(053) Reparo muito no caimento das roupas, se combina com o estilo da 
pessoa, a estampa da roupa a combinação de cores. (VITÓRIA) 

 

(054) Abuso dos acessórios. Então é algo que reparo. Mas também se tem 
algum detalhe na roupa, uma manga diferente, um laço, um decote. E 
também no caimento e se a pessoa tem estilo com a roupa que está 
usando. (VIVIANA) 

 

Rafaela (trecho 055) é sutil ao dizer que repara. Antes fala do prazer de observar as 

pessoas para depois dizer que repara a roupa: 

 

(055) Adoro observar as pessoas, de um modo geral. Acho que a forma 
de se vestir diz muito do estilo dela. Gosto de ver a combinação de 
cores e estampas que as pessoas fazem ou não fazem (enfatizada esta 
ultima frase pela entrevistada). Adoro ver pessoas com roupas pouco 
óbvias ou originais nas ruas. Gosto muito de pessoas que usam chapéus e 
cores. Aliás, adoro pessoas que sabem misturar estampas e cores, que 
não ficam no básico do dia a dia. Acho que elas enfeitam a cidade e, 
consequentemente, trazem mais alegria para nossos dias. Na verdade, não 
reparo as roupas das pessoas propriamente; reparo as pessoas. Sou muito 
observadora e adoro seres humanos. A roupa entra no pacote! 
(RAFAELA) 

 

O fato de observar a roupa e a pessoa ganha destaque no discurso de Valentina 

(trecho 056) quando admite reparar “tudo, tudo, tudo”. E se “entrega”: “reparo 

mesmo!” 

 

(056) Olha que não tenho nada para ser estilista. Nem penso, nem sonho. 
Mas reparo tudo, tudo, tudo. Corte, se a roupa está bem cortadinha, 
tecido, caimento. É uma coisa impressionante. Reparo mesmo. 
(VALENTINA) 
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Raquel (trecho 057) e Mariana (trecho 058) ainda observam que, caso a roupa não 

combine com a pessoa, esta fica “estranha” e “feia”: 

 

(057) O estilo da pessoa é que mais conta para mim, a combinação da 
roupa com a pessoa. O vestido pode ser lindo, por exemplo, mas se não 
combina com a pessoa que está vestindo ela fica feia, sem graça. 
(MARIANA) 

 

 (058) Reparo as combinações e se estão enfeitando a pessoa que as 
usa! Deixa eu explicar melhor: tem peças que é a cara de uma pessoa e 
tem outras que se usarem parecem arvore de Natal no dia da Páscoa...Não 
combina. Não adianta. A peça tem que tipo fazer parte da pessoa! 
(RAQUEL) 

 

Camila (trecho 059), de forma mais incisiva, aprofunda esse ato de reparar, 

destacando o fato da não combinação roupa e pessoa ser uma situação falsa 

(“fake”).  

 
(059) Reparo se a roupa combina com a pessoa... Se não combinar, 
pode ter certeza que é fake. (CAMILA) 

 

Pode-se inferir a partir desta narrativa a questão de o sujeito querer dizer que outros 

consumidores, talvez de outras classes que não a dela, podem até comprar uma 

roupa mais cara, mas não têm estilo para vestir essa roupa. 

 

Neste ponto, é válido recorrer à perspectiva de Allérès (2000) afirmando que cuidar 

da apresentação faz parte de uma trapaça, mas não como algo maquiavélico, mas 

uma artimanha para alcançar a felicidade ou outro desejo, por meio do uso de certo 

tipo de roupa. 

 

O preço, considerado neste estudo como um fator subjetivo, desempenha papel 

relevante na prática de consumo. É válido refletir sobre a tendência das 

consumidores em consumir marcas e roupas com preço mais elevado, além de 

expressarem a não empatia com marcas populares e certa repulsão com lojas que 

as comercializam. Nos fragmentos (060) até (068) é possível perceber a relação das 

consumidoras com essas questões: 

 

Alguns entrevistados não expressam abertamente o porquê do gosto por marcas, a 

exemplo de Vitória:  
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(060) Se gosto da marca, aí esquece. Não coloco preço. (VITÓRIA) 
 

Foi comum relacionar a marca ao preço: 

 

(061) Gosto de marca, mas não marcas baratas. Não porque eu não 
goste do estilo, não sei, mas depois sei que não vou usar. Olho e não me 
atrai. (CAROLINA) 

 

O preço para alguns sujeitos de pesquisa faz analogia à qualidade da marca: 

 

(062) É difícil generalizar, pois pode ser que eu encontre algum dia 
alguma peça que seja do meu agrado. Mas não entro em lojas de 
departamento populares. Vestem mal, e todo mundo usa. (MARIANA) 
 

(063) Quando eu gosto muito de uma roupa, o preço acaba tendo 
pouco peso. Não compraria marcas com preços muito caros se não 
valessem a pena e nem baratas demais. Não traduzem qualidade e 
porque tenho certeza que não vale a pena para o estilo de vida que me 
proponho. Vamos dizer que gosto é do custo benefício. Por exemplo, 
tenho peças de coleções passadas do Ronaldo Fraga que não me desfaço 
por preço algum. Tenho um livro escrito e pintado pendurado no meu 
closet. Isto não tem preço (risos). (REBECA) 

 

(064) Não olho marcas populares, mas preço não é o principal. Na 
verdade, penso no custo beneficio daquela roupa. (VIVIANA) 

 

Mas o que seria o “benefício” que justificasse o custo das roupas da moda de luxo? 

O status? A identificação ou distinção grupal? Ou “ser reparada”? 

  

No discurso de Mariana (trecho 062) é importante notar o destaque dado à 

qualidade inerente ao preço, identificado pela repulsão por lojas de departamento. 

Esta perspectiva é encontrada nos fragmentos 065 e 066, quando os sujeitos 

demonstram preocupação de “não estarem igual a ninguém”, inferindo que este 

alguém seja de classe inferior, público-alvo das lojas de departamento popular. 

 

(065) Jamais compraria roupa de marca popular (enfatizado pela 
entrevistada pausadamente). Tá bom, vamos ser sincera: lojas A, B, C8. 
Nem entro nessas lojas pra nada. (VALENTINA). 

 

                                                 
 
8 Nomes de lojas de departamento popular. 
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(066) Não gosto de modinha. Então, lojas de departamento popular, 
nem pensar. É o que todo mundo tem, roupas que todo mundo usa. 
(MICAELA) 

 

Camila exterioriza o consumo em lojas de departamento, mas apenas em um 

shopping voltado mais para classe alta.  

 

(067) Compro as roupas das lojas de departamento só se for no 
shopping X9. Mas evito de comprar, pois todo mundo pode comprar e não 
gosto de ficar igual a ninguém. Departamento populares, a tendência é 
sempre ter as piores peças e, assim, o preço menor. Loja de 
departamento só Y10. É internacional, né, meu bem! Preço baixo não 
compro, digo (pausa reflexiva da entrevistada) coisa vagabunda. Ligo 
muito qualidade a preço. Coisa boa custa mais. Não preço absurdo. 
(CAMILA) 

 

Camila demonstra repulsão por lojas populares ao citar como única opção de loja de 

departamento uma loja internacional. 

 

Apesar do discurso relativo ao preço como fator preponderante para a escolha de 

consumo, Rafaela faz emergir outros elementos de preferência por marcas de luxo, 

citando como exemplo a marca Ronaldo Fraga. 

 

(068) Sofro as influências do mercado da moda. Afinal, acabo consumindo 
o que está sendo oferecido nas vitrines e, claro, das minhas marcas 
favoritas, que são aquelas que acabo mais usando. O preço influi muito 
em minha decisão de compra. Mas, ao mesmo tempo, sou cliente do 
Ronaldo Fraga. Ronaldo Fraga é diferente. Você e os outros sabem que 
está usando Fraga pela história contida na roupa. É diferente, e não 
coloco preço em cultura. É valor.  (RAFAELA) 

 

Embora o preço ainda se apresente como um fator preponderante - afinal, “o preço 

influi muito” e “cultura não tem preço” -, a escolha pela marca carrega ainda uma 

carga simbólica, subjetiva, ao consumidor, por exemplo, “comprar uma cultura”. Esta 

acepção pode ser percebida também no trecho (063) de Rebeca. 

 

Com base no que foi exposto até o momento, reforçam-se os predicativos de Allérès 

(2000) e D’Ángelo (2004) de que bens de luxo representam qualidade e prestígio, e 

                                                 
 
9 A entrevistada cita o nome de um shopping localizado na Zona Sul de Belo Horizonte, voltado para 
a classe alta. 
10 Nome de uma loja de departamento internacional (Espanha). 
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a procura por distinção e pelos códigos sociais transfiguram-se em fontes de prazer 

e emoção.  

 

Pode-se inferir, de acordo com as narrativas das consumidoras a seguir 

relacionadas, que o ato de consumir e a posse da moda de luxo constituem uma 

forma de se expressar, de transmitir algo, como a personalidade, preconizado por 

Belk (1988):  

 

(069) Através da roupa, você também passa um pouco da sua 
personalidade como um todo. (CAROLINA) 
 

(070) Algumas pessoas, assim como eu, se identificam muito com a 
Mabel Magalhães, como minha filha Isabela11, muito elegante, minha 
concunhada, que tem um porte alinhado, elegantérrima. (MICAELA) 
 

(071) Moda luxo pra mim é poder vestir uma roupa elegante ,  moderna e 
ousado, conjugado com acessórios de boa qualidade. (CATARINA) 
 

De acordo com o trecho 070, percebe-se o uso da moda para transmitir o fato ser 

elegante, mesmo que para isso o sujeito em questão se utilize de projeções. Os 

trechos 069 e 071 são especialmente interessantes, pois parece que a roupa se 

mistura com a própria pessoa: será que a roupa descreve a personalidade da 

pessoa ou a pessoa assume a personalidade da roupa?  

 

A moda serve também para transmitir poder aquisitivo (trechos (072) e (073), 

categorizados na presente pesquisa como “instrumento de comunicação”). 

 

(072) Luxo é estar de acordo com seu estilo de vida, com um detalhe que 
possa fazer a diferença na roupa, sapatos ou acessórios. Moda de luxo é 
tudo aquilo que parece ou transmite ser sofisticado; se refere ao 
diferente, modelos mais caros, exclusividade, status, etc. (VIVIANA) 
 

(073) As pessoas compram roupas e itens luxuosos para sentir a 
sensação de poder, o prazer de ter uma bolsa exclusiva ou um sapato. 
(CAMILA)  
 

                                                 
 
11 Nome fictício. 
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A característica inacessível do luxo presente nos fragmentos citados também está 

contida nos discursos de outros consumidores, reforçando esse atributo, juntamente 

com o predicado da exclusividade: 

 

(074) Às vezes, vejo moda luxo como algo distante, sem acesso para a 
maioria dos simples mortais.  Deixa eu tentar explicar: se compro algo 
em Miami ou Paris, para mim é o máximo do luxo. Mas daí logo vem a 
sensação de que o luxo está mais à frente, ou seja na Avenue Montagne, 
onde estão todas as grifes chiques de Paris e um lugar onde não me vejo 
entrando. Causa um certo constrangimento, a algo meio inatingível, 
apesar de achar Mabel uma moda de luxo, ainda mais se pensarmos na 
realidade do nosso país e comparar também com outras marcas. (MARIA)  
 

(075) A moda luxo está relacionada com o inacessível, com uma certa 
exclusividade, mas mais com uma ostentação de dinheiro e status. Mas 
confesso que eu gosto e adquiro. (CAMILA)  
 

(076) Luxo pra mim é poder vestir uma roupa elegante, com um corte 
moderno e ousado, conjugado com acessórios de boa qualidade. Moda 
luxo são as roupas dos estilistas famosos, que geralmente custam muito 
caras e nem todos têm acesso. Coven é luxo. (CATARINA) 
 

(077) Luxo é estar de acordo com seu estilo de vida, com um detalhe que 
possa fazer a diferença. Moda de luxo é tudo aquilo que parece ser 
sofisticado, se refere ao diferente, modelos mais caros, exclusividade, 
status, etc. (VIVIANA) 

 

Porém, de forma semelhante aos gestores das marcas Coven, Mabel Magalhães e 

Victor Dzenk, alguns consumidores categorizam a moda de luxo como algo 

democrático, no sentido de que pode ser acessível via diferentes formatos de peças 

ou por concessões de crédito. Para ilustrar o intento, pode-se citar Valentina (trecho 

078) que, apesar de dizer que a marca que consome tem um preço elevado, explica 

que muitos têm acesso pelo fato da marca atingir uma diversidade de preço.  

 

(078) Eu acho Victor Dzenk moda luxo, mas acho também bem 
acessível a muitas pessoas. Tem peças de vários preços. Porque, na 
verdade, eu acho que luxo não quer dizer que você não possa adquirir 
alguma coisa, né. Eu acho que é dentro (pausa reflexiva da 
entrevistada)... Cada um tem sua visão do que quer, do que pensa e do 
que acha. Eu acho se você tiver oportunidade, o luxo é aquilo que você 
adquire. (VALENTINA) 

 

Victor Dzenk, o gestor da marca consumida pela entrevistada apregoa também o 

fato de a marca atingir várias classes sociais no seu discurso (trecho 009), mas é 

Liliane Rebehy (trecho 016), da marca Coven, que retrata a questão da diversidade 
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de preços dentro de sua coleção, para atingir uma gama maior de clientes, análise 

retratada no primeiro recorte desta pesquisa. Para reforçar seu argumento, Valentina 

(trecho 078) ainda relata que o luxo é algo que alguém adquire, o que presume que 

a consumidora não queria ligar luxo a algo inalcançável. 

 

Mariana (trecho 079) e Rebeca (trecho 080) destacam a acessibilidade do luxo sob o 

aspecto simbólico: 

 

(079) Na minha concepção, moda de luxo é quando eu estou bem, 
quando me sinto bonita com uma roupa agradável. Luxo nem sempre 
está ligado a preço. Acredito que quando o desejo por uma peça 
pesar mais do que o preço, muitos fazem o esforço de ter e 
conseguem. E, também, o luxo pode ser algo para mim e outra coisa 
totalmente diferente para outra pessoa. (MARIANA) 
 

(080) Moda luxo é o que me deixa alegre e feliz. Não ligo 
necessariamente a preço. Já que minha felicidade e bem-estar, não 
tem preço. Além do que, tenho cartão de crédito. (REBECA)  

 

Na narrativa de Mariana (trecho 079) está explícito o desejo guiando o consumo, 

fazendo com que a pessoa se esforce para adquiri-lo mesmo não tendo condições 

financeiras. Enquanto Rebeca (trecho 080) implicitamente, deixa transparecer seu 

desejo por estes bens afirmando que sua felicidade não tem preço. Ou seja, sua 

emoção domina o fator preço. Além disso, a consumidora ancora-se na facilidade de 

pagamento dos bens de luxo, como constatado pelos gestores de outras marcas, 

Ruy Magalhães (trecho 014) e Victor Dzenk (trecho 015), na primeira parte da 

pesquisa. 

 

Tal fato expresso por Mariana (trecho 079) e Rebecca (trecho 080) robustece a 

visão de autores como Allérès (2000) e Kapferer e Bastien (2009), que afirmam que 

por meio do consumo de luxo todos podem definir sua clivagem social, como desejar 

e sonhar a qualquer preço.  

 

Mariana (trecho 079), implicitamente, descreve o luxo como algo subjetivo, 

ratificando as visões de Kapferer (1997) e Lipovetsky (2005), que afirmam que o luxo 

está intimamente ligado à pessoa que o deseja ou consome. Isto é, o que é luxo 

para uns pode ser absolutamente comum para outros. 
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Retomando à consumidora Rebeca, mas em outro instante de sua entrevista, ela 

contradiz a acessibilidade do luxo, destacando a questão da sua inacessibilidade: 

 

(081) Luxo mesmo é vestir Fraga. Qualidade superior e beneficio de 
poucos. (REBECA) 

 

É interessante inferir que esta necessidade expressa do luxo como benefícios de 

poucos pode estar intimamente ligada ao desejo de distinção e/ou inserção destas 

consumidoras, como preconizado por autores referenciados nesta pesquisa 

(MIRANDA, MARCHETTI e PRADO, 1999; ALLÉRÉS, 2000; McCRACKEN, 2003; 

D’ÁNGELO, 2004; TAVARES, 2008) e retratado no início desta análise ao ponderar 

as práticas de consumo dos consumidores em questão. 

 

Fica explícito o consumo da moda de luxo como instrumento de distinção e/ou 

inserção nas palavras de Rafaela: 

 

(082) Quando penso em moda e moda de luxo, penso em influências 
culturais, em globalização. Penso em padronização e também em 
individualidade. Penso que a moda hoje em dia é um retrato da sociedade 
contemporânea: cheia de paradoxos, inclusiva e exclusiva ao mesmo 
tempo, padrão e diferença, tolerância e intolerância. (RAFAELA) 

 

Além desses pontos, chama atenção nos discursos das consumidoras o sujeito 

enquanto “vitrine espelhada”, termo referenciado neste estudo e categorizado na 

análise (Trechos 083 até 092), para a abordagem do “Eu e o Luxo”, “O luxo e o 

Outro” e “Eu e o Outro”. 

 

No fragmento 083, fica evidente a relação da consumidora com o luxo: “Eu e o luxo”: 

 

(083) Quando eu compro ou me arrumo, penso em beleza e melhora da 
autoestima. Por isso, na minha concepção de moda de luxo é quando eu 
estou bem, quando me sinto bonita. (MARIANA) 
 

Se, de um lado, a consumidora se preocupa consigo mesma (“Eu e o luxo”), de 

outro, expressa a sua relação com o outro (“Eu e o outro”), como evidenciado nos 

fragmentos a seguir: 
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(084) Jogue a primeira pedra quem nunca comprou algo caro e chique 
para mostrar ou melhorar a autoestima, tipo... Eu mereço! (CAMILA)  

 

(085) Vestir moda luxo é um modo elegante de se vestir e se sentir! [Ao 
finalizar esta frase, a entrevistada se levantou e apontou para si como 
forma de chamar atenção e mostrar superioridade]. Compro peças para 
festas, vestidos diferenciados e bem artesanais que chamam a atenção. 
Principalmente, peças de tricô que estão longe de lembrar o tricô da Vovó 
do interior, sabe? Você só sabe que é tricô se tocar. É leve é lindo, que 
não tem ninguém que não repare. (CATARINA) 
 

(086) Moda de luxo é essencial, aquilo que é belo e justo aos olhos e a 
alma. (MARIA) 

 

Na narrativa implícita de Raquel (trecho 087) pode-se inferir a ligação dela com a 

moda de luxo (“Eu e o luxo”) ao expressar o bom gosto, no caso o dela, por 

consumir essa moda e, assim, transmitir beleza e sofisticação, além da ligação do 

“Luxo e o outro”, ao citar a frase de Joãozinho trinta.  

 
(087) Moda de Luxo tem a ver com beleza, com bom gosto e 
sofisticação e com custo alto. Apesar de achar que a frase do Joãozinho 
trinta está corretíssima, vocês se lembram? "Pobre gosta de luxo, e 
quem gosta de pobreza é intelectual”. (RAQUEL)  

 

Nos fragmentos 088, 089, 090 e 091, é possível perceber o denso imbricamento 

entre as questões do “Eu e o luxo”, “O luxo e o outro” e “Eu e o outro”. 

 

(088) Victor Dzenk é o que sempre uso. Sempre. As roupas dele são 
sofisticadas, sensuais e não são vulgares, entendeu? São roupas que 
deixam a mulher elegante, bonita, charmosa, bem vestida aos olhos de 
todos! [enfatizado pela entrevistada]. É uma roupa que... [momento 
reflexivo da entrevistada]. Eu faço muito sucesso com as roupas do 
Victor, para te falar a verdade. Sempre que eu uso um vestido do Victor, 
onde chego, independente do lugar, várias pessoas vêm me perguntar: 
“De onde é o vestido, sabe? Quem é o estilista?” Sempre tive muita 
sorte com Victor. (VALENTINA) 

 

(089) Moda luxo não é questão de se vestir coberta de grife, mas sim de 
ter muito estilo e atitude. (CAROLINA) 
 

(090) Com Coven as pessoas podem se sentir bonitas, chiques e 
desejadas, como eu (risos) (CAMILA) 
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(091) Quando penso em moda de luxo penso de uma forma 
estereotipada/preconceituosa, nas grandes marcas, com suas 
logomarcas estampadas nas roupas, nas bolsas Louis Vuitton, em 
japonesas fazendo filas para comprar um mesmo produto. Não gosto disso. 
Porém, é óbvio que amo vários produtos dessas marcas. O que 
descrevi é a forma preconceituosa que, muitas vezes, percebo a moda 
luxo, de uma forma preconceituosa mesmo, eu reconheço! Foi a primeira 
coisa que veio à minha mente. Não obstante eu seja uma grande 
consumidora, em vários momentos me pego pensando no absurdo dos 
preços de roupas e afins neste mundo que vivemos. Esta moda luxo é 
absurda. Faço uma crítica social. Contudo, reconheço que sou uma 
“comunista classe média alta de beira de piscina”. Questiono, mas, de 
uma forma ou de outra, acabo consumindo produtos caros. (RAFAELA) 
 

Fica evidente, portanto, que o consumo de moda de luxo está intimamente ligado ao 

ato de narcisismo e generosidade. Duas facetas para satisfazer o ego e outra para 

demonstrar o que as pessoas que consomem a moda luxo são ou gostariam de ser 

percebidas para o outro e/ou em contraste com o outro (BELK, 1988; MIRANDA, 

GARCIA e LEÃO, 2001; McCRACKEN, 2003; SANT’ANNA, 2007; KAPFERER e 

BASTIEN, 2009). 

 

Talvez não tão evidente, Vitória (trecho 092) discorre de forma conclusiva sobre o 

ato de vestir algo de luxo: 

 

(092) Luxo são riquezas de detalhes. Moda luxo é uma maneira de como 
se vestir, é o que integra o simples uso de vestir roupas num contexto 
maior, como o político, social e sociológico. (VITÓRIA) 

 

Em função da complexidade inerente do consumo de moda de luxo, apresentando 

tanto fatores racionais quanto irracionais de compra (ALLÉRÈS, 2000), também 

confirmados nas narrativas acima relacionadas, não é difícil depreender a existência 

de certa importância que a marca adquire no consumo. Camila (trecho 093) ratifica 

essa visão ao afirmar: 

 

(093) A moda luxo está intimamente ligada a marca, e esta, por sua vez, 
traduz algo de diferente. (CAMILA) 

 

Assim, faz-se presente a necessidade de aprofundar a relação das entrevistadas 

com a marca, identificando os principais valores (funcionais, culturais, simbólicos e 

experienciais e/ou sociais) que as conduziram a escolher as marcas. Esses 
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aspectos foram categorizados sob a égide do eixo temático “Imagem de marca”, 

discutido no referencial teórico como a percepção do consumidor sobre uma marca.  

 

Ao serem questionadas sobre o que é mais importante na escolha de uma marca de 

roupa, é válido analisar que, inicialmente, as consumidoras recorrem aos valores 

funcionais (qualidade intrínseca e utilidade propriamente dita) como determinantes 

para a escolha da marca. Esta realidade é reforçada a partir das palavras das 

entrevistadas nos fragmentos 094 até 103. 

 
Alguns sujeitos relatam sobre o tecido e o corte: 

 

(094) Ao escolher uma marca de roupa, reparo o tecido, conforto, 
praticidade. A Coven tem tecidos leves e lindos, um belo corte que 
combina com meu biotipo. E me encanta o tricô. Quem conhece o tricô da 
Coven esquece a concepção antiga de pesado, da agulha da vovó. Tem 
malha também, mas o tricô não tem igual. (CAMILA)  

 
Outros discorrem sobre o corte e tecido, mas também sobre a qualidade como algo 

“indiscutível” e “diferenciado”: 

 
(095) A Coven é uma marca moderna, jovem e de qualidade 
indiscutível. (CAROLINA) 
 

(096) Gosto da Coven devido à qualidade da roupa no corpo, o corte e a 
ousadia das peças e o tricô diferenciado, moderno, com detalhes bem 
artesanais. (CATARINA) 
 

(097) Visto Mabel há anos. Primeiro pela qualidade, corte, tecido, 
modelo, caimento, acabamento. Além disso, é uma roupa atemporal. 
Tenho roupas da Mabel Magalhães de 10 anos atrás que ainda uso. 
Continua impecável e, melhor, na moda. (MARIA) 

 

Ao tratar também da qualidade e do gosto pela roupa, assim como Maria, Mariana 

descreve o caimento: “vestem bem”. É do “meu agrado”: 

 

(098) Escolho Mabel porque tem roupas que gosto, que vestem bem. A 
qualidade das peças, tecidos, modelos do meu agrado e também o 
custo-benefício da peça. (MARIANA) 

 

Micaela, cliente da mesma marca dos dois últimos sujeitos tratados, imbrica todas as 

questões de qualidade, beleza e tecido:  
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(099) Mabel é uma marca que me cai muito bem. Acho as peças muito 
bonitas, lindas. A roupa tem movimento, seda pura, proporciona um 
bom caimento. A roupa é encorpada. Tem uns 20 anos que compro 
Mabel. 70% das minhas roupas de festas são Mabel. Primeiro, a confecção 
da roupa, a qualidade, é impecável. Tem depois a questão do modelo, 
tecido, e é uma roupa exuberante, não brega. (MICAELA) 

 

Rafaela é minuciosa nos detalhes sobre a roupa e seus valores funcionais: 

 

(100) Como já disse anteriormente, não acho Ronaldo Fraga óbvio. Gosto 
das modelagens, das estampas e dos tecidos, dos temas que ele utiliza 
para as coleções e os pequenos detalhes das roupas, como, por 
exemplo, um botão diferente, uma rendinha para dar acabamento na 
parte de dentro da roupa. (RAFAELA) 

 

As clientes de Victor Dzenk destacam com maestria e detalhes os valores 

funcionais: 

 

(101) Uso e abuso de Victor Dzenk, porque tem cor, movimento, 
detalhes, durabilidade e versatilidade. A marca tem seu diferencial 
(VIVIANA) 
 

(102) Gosto da marca pelo tecido leve e chique, o corte e sua 
qualidade. (VITÓRIA) 
 

(103) Victor consegue fazer uma coisa anos atrás que até hoje é 
comentado, é perguntado e é de coleção da passada, passada, passada. 
Fora isso, tem a questão do tecido, porque acho superimportante o 
tecido, principalmente se você está comprando uma peça muito bonita 
(adjetivo enfatizado pela entrevistada) e você não pretende que ela acabe 
rápido. Costura, se está bem costuradinho, se não está torta. A cor 
também. Acho importantíssimo. Eu não gosto de comprar a cor da 
moda, mas a cor que vou usar sempre. Eu vesti agora e nunca mais vou 
vestir... Jamais! (VALENTINA)  
 

Apesar do discurso relativo à qualidade da roupa, modelagem, tecido, costura, 

durabilidade, atemporalidade, enfim, aos valores funcionais, como fator 

preponderante para a escolha da marca, outros valores são assumidos pelas 

consumidoras no decorrer da entrevista. 

 

De forma marcante, aparecem os valores simbólicos e experienciais (narcisismo e 

hedonismo: preocupação com a aparência pessoal, sensações e prazeres sensoriais 

experimentados no contexto do uso e consumo), conforme descrito nos fragmentos 

104 até 110. 
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(104) Olho o corte, uma roupa com corte superbem feito, para você colocar 
no corpo e ficar bonita. Ontem, eu fui até numa festa de um amigo usando 
Victor Dzenk. Eu me sinto tão bem dentro das roupas dele que eu sei 
que vou estar bem vestida em qualquer lugar. Os vestidos deles...era até 
um vestido de coleção passadas, mas que eu visto até hoje e as 
pessoas falam, comentam, perguntam, e eu acho isso impressionante. 
(VALENTINA) 

 

O aspecto sensorial (pessoal) é explicitado por Valentina com o “se sentir bem 

dentro da roupa”, o que demonstra que não importa a roupa ou como ela fica. Basta 

ser daquela marca que é sinônimo de estar bonita. Vale destacar que o símbolo da 

marca é tão forte que vale até usar vestidos de coleções passadas, algo que, a 

principio, parecer não ser “permitido” em um ambiente social em que o consumir é 

um identificador pessoal.  

 

A passagem seguinte parece reforçar o exposto, já que a “marca diz tudo”: 

 

(105) Coven eu nem penso...A marca já diz tudo para mim...Nunca erro 
quando visto Coven. Estou sempre bela. Presentear, então... é mostrar 
para aquela pessoa que ela é especial ou você é chique. (CAMILA) 

 

Nesse fragmento, verifica-se o ritual de troca preconizado por McCracken (2003), 

que, por sua vez, tem a ver especialmente com o ato de presentear, um potente 

meio de influência interpessoal, já que o consumidor escolhe um presente porque 

este deseja transferir as propriedades significativas deste para o receptor. Mas não 

apenas para o receptor, senão também para transmitir as mesmas características 

para quem dá o presente: “Sou chique” porque consigo presentear com Coven. Isto 

é: “Sou capaz de dar um presente com essa importância. 

 

(106) A Coven tem peças únicas, como vestidos que causam impacto  
quando você entra. (CATARINA) 
 

(107) Enfim, Victor me seduz pelo jogo de cores. (VITÓRIA) 
 

Nas falas de Vitória e nos fragmentos a seguir, faz-se presente uma reificação da 

marca, que assume característica humana; ou seja, é capaz de sedução, de 

despertar sentimentos de “amor” e “joga” as consumidoras para um “mundo 

imaginário”, o “país das maravilhas”: 
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(108) Amo Ronaldo Fraga. Ele é, sem dúvida, meu estilista brasileiro 
predileto. Acho que ele faz poesia com suas criações. São roupas felizes, 
que me deixam alegres. Elas me dão uma sensação de estar em casa, 
aquela sensação de volta pra casa. São sempre temas interessantes 
que, de alguma forma, nos faz pensar. Me sinto bonita e mais 
interessante quando uso uma roupa do Ronaldo Fraga.(RAFAELA) 

 

(109) Quando visto Ronaldo Fraga, me sinto bonita e, mais ainda, me 
sinto Alice no país das maravilhas (risos). (RAQUEL) 
 

(110) Depois que descobri Fraga, tudo ficou mais belo. É elegância e 
alegria. Descobri Fraga, via Clarice Lispector. Daí Fraga é uma questão 
espiritual... Você veste literatura poesia, poesias... Ronaldo Fraga tem a 
loja que me remete à infância e sempre conta uma história. Não preciso 
ficar procurando nada quando escolho Fraga. (REBECA) 

 

Rebeca potencializa o simbólico da marca, chegando a fazer uma analogia com 

aspectos religiosos (em sentido mais amplo), dando a entender que, assim como 

uma inteligência superior, a marca é fundamentadora de “questões espirituais”. Por 

mais que esta seja uma passagem - diga-se, extremada -, ela pode revelar o poder 

da marca sobre o comportamento consumidor (tanto para o ato do consumo como 

para suas ações cotidianas). 

 

Os valores culturais representados nesta pesquisa, como a ligação da consumidora 

com a história da marca e/ou o criador e relacionar a marca com cultura, também se 

fazem presentes em alguns momentos, conforme já exposto nas passagens de 

Rebeca (063) e Rafaela (068), que retratam que “cultura é valor” 

 

Maria (trecho 111) expressa sua ligação com a história da marca e com a criadora 

como fator importante no consumo da marca.  

 

(111) Quando gosto de uma marca e a escolho como uma das minhas 
favoritas, busco informações sobre a história da marca, da fundadora.  
Acho importante saber todo o trabalho envolvido em uma peça.  É 
como passar a fazer parte da história daquela marca. (MARIA) 

 

Pode-se inferir que a entrevistada relaciona o trabalho que é feito na roupa como 

consequência da personalidade da fundadora. Além disso, parece que tanto a marca 

quanto a história da marca se unem tanto a historia quanto à personalidade da 

consumidora.  
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Este relacionamento com o “criador” (valendo do trocadilho), também é importante 

para Valentina:  

 

(112) Nosso querido Victor é uma pessoa que batalha há muitos anos. 
Então, ele começou bem novo, bem pequeno, e foi quebrando a cabeça ali, 
aqui, foi correndo atrás do sonho, da vontade. E hoje ele é reconhecido 
pelo trabalho dele. (VALENTINA) 

 

A consumidora, além de demonstrar carinho (“Victor querido”) pelo criador, mostra 

conhecer e acompanhar a sua história. Assim como Valentina, Rafaela (trecho 113) 

demonstra interesse não apenas com as roupas, mas também com o “criador” ao 

mostrar conhecimento dos “projetos engajados” pelo mesmo e desejo de trabalhar 

em conjunto: 

 

(113) Ronaldo Fraga, talvez porque eu já tivesse alguma ligação anterior 
com vários dos temas culturais de suas coleções. Acho que é um dos 
poucos estilistas que consegue fazer moda e fazer uma crítica social ao 
mesmo tempo, que trabalha com cultura e com nossa criatividade. Sei 
também que ele tem vários outros projetos, mas conheço poucos. 
Inclusive, gostaria que ele participasse de um projeto social junto comigo, 
mas confesso que nem nunca perguntei ou formalizei o pedido. Gostaria 
que fizesse, pois acho que tem a ver com o jeito dele, com as coisas 
que já ouvi ele falar. (RAFAELA) 

 

Além disso, Rafaela ressalta a ligação da marca com a cultura, como destacado nas 

narrativas de Raquel (trecho 114) e Rebeca (trecho 115): 

 

(114) Sou cliente Fraga. Então, fica entendido que pago mais caro por 
peças de roupas. Pago pela marca. Aí está incluindo um pacote 
completo. Qualidade é o básico. A cultura consumida é o diferencial. 
As pessoas que vestem Ronaldo Fraga são interessantes e cultas. 
(RAQUEL) 
 

(115) É bacana alguém chegar e dizer: “Você está de Fraga. Tá na cara”. 
Mas na cara de quem também consome cultura. O toque cultural é 
muito forte (REBECA) 

 

Assim, pode-se inferir que os valores culturais para esses sujeitos são um fator 

importante e enriquecedor para a marca e para quem a consome. 

 

Por fim, mas não menos importante ou evidente, os valores sociais, representados 

neste estudo como o desejo de distinção e/ou imitação, são identificados também 
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como fatores admiráveis e significantes na escolha das marcas. Comungam com 

essa visão alguns sujeitos, como enfatizado nos fragmentos 116, 117 e 118.  

 

O valor social é identificado nas falas de Camila, quando expressa explicitamente o 

prazer de se sentir única por meio do uso da marca. 

 

(116) É uma marca que te faz sentir única e diferente. (CAMILA) 
 

Um fator saliente tanto na narrativa de Carolina (trecho 117) quanto na de Mariana 

(trecho 118) é o fato de a exclusividade ou unicidade estar relacionado à 

diferenciação com outro círculo social que não os delas respectivamente: 

 

(117) Como são roupas únicas, a marca traz uma elegância fora do 
comum. Falo mais do tricô. A unicidade é importante. E pago bem pela 
peça e não quero ninguém igual a mim. Amigas pode (risos). 
(CAROLINA) 
 

(118) Às vezes, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: é não ter 
várias peças de um mesmo modelo, uma certa exclusividade. Não gosto 
de chegar em algum lugar e ver alguém com a mesma roupa que eu, 
ainda mais quando não conheço ou não me simpatizo. Quem usa 
Mabel tem estilo e também status, ou deseja ter (riso irônico). O que 
acontece que estilo ou você tem ou não tem. Não tem como comprar (mais 
risos). (MARIANA) 

 

Neste sentido, é válido refletir sobre a posse de produtos como forma de interagir 

com determinados grupos e, simultaneamente, distanciar de outros, conforme 

ressaltado por Garcia e Miranda (2005) e discutido no referencial teórico (DUBOIS e 

DUQUESNE, 1993; BAUDRILLARD, 1995; ALLÉRÈS, 2000; SOLOMON, 2002; 

LIPOVETSKY, 2005; ROUX, 2005; SANT’ANNA, 2007; BOURDIEU, 2008). 

 

Visto os aspectos sociais, culturais, funcionais, simbólicos e experienciais em 

relação à marca de moda de luxo, cabe, por fim, destacar a percepção dos sujeitos 

de pesquisa em relação à internacionalização da marca. Para delimitar o fator 

internacionalização, vale repetir que se entende ser a marca exportada.  

 

Percebe-se a exportação como critério de qualidade para uma marca, 

transparecendo, pois, o valor funcional: 
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(119) Se exportamos é porque temos qualidade. Os estrangeiros são 
mais exigentes do que nós com relação a grifes. Eles tem uma gama de 
opção maior. E, se compram, por exemplo, Coven, é porque tem algo 
diferente. (CAMILA) 
 

(120) As marcas que exportam  são de alta qualidades porque lá fora 
eles são exigentes.  Então, faz com que as indústrias brasileiras 
trabalhem com mais riqueza de detalhes, beleza e qualidade da roupa. 
(VITÓRIA) 
 

(121) Uma marca quando é exportada é de boa qualidade, sensuais e 
com estilo mais artesanal. (MARIA) 
 

No entanto, também pode ser visto valores culturais:  

 

 (122) Uma marca exportada traduz o estilo brasileiro. Portanto, são 
muito belas e, com toda certeza são de qualidade. Fraga por exemplo, 
leva a cultura brasileira ao conhecimento dos estrangeiros. (REBECA) 

 

Mariana (trecho 123) retrata o crescimento da moda brasileira atrelada à qualidade e 

beleza, justificando assim o porquê de a Mabel exportar. Cabe ressaltar que o 

sujeito se coloca em uma posição legitimada (“posso falar”) para assuntar a questão:  

 

(123) A moda brasileira está cada dia mais bonita e mais conceituada. Por 
isso, ganha cada vez mais espaço aqui e lá fora. O Brasil está muito 
bem conceituado, muitas vezes, com peças até mais bonitas e 
melhores em qualidade. Por isso, a Mabel exporta. E eu viajo muito e 
posso falar. Nós temos muita coisa melhor do que lá. (MARIANA) 

 

Este fragmento retrata a superioridade dos produtos brasileiros com relação aos de 

outros mercados, implicitamente de lugares onde a roupa “tem qualidade”. Valentina 

(abaixo) reforça esta perspectiva, além de discorrer sobre a qualidade das marcas 

brasileiras que exportam, com atenção dada à sua marca consumida.  

 

(124) Paris, você tem todas as marcas a seus pés. E o bom é que nós 
encontramos o nosso querido Victor. É ótimo a marca exportar [a 
entrevistada enfatizou o adjetivo]. Eu acho que as marcas brasileiras são 
muito melhores feitas, produzidas. O Victor é uma das pessoas também 
que faz muito sucesso fora. Os tecidos são melhores, a costura é 
certinha, não tem fio saindo da roupa. Eu acho que daqui para lá vai 
coisa muito [mais uma vez adjetivo enfatizado pela entrevistada] melhor 
do que de lá para cá. (VALENTINA) 

 

Vale analisar estes discursos sobre a percepção do valor funcional (qualidade) com 

a questão psicológica e comportamental retratada pelo gestor Ruy Magalhães na 
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primeira fase desta pesquisa. Ruy Magalhães (trecho 026) relembra o fato de a 

sociedade valorizar o que era importado, havendo hoje o que ele chama de 

“desconstrução comportamental”, isto é, as pessoas valorizando a marca exportada 

pela qualidade implícita.  

 

Apensar da perspectiva, de acordo com Ruy Magalhães, de que há valorização do 

estrangeiro, Mariana (trecho 123) e Valentina (trecho 124) demonstram que o 

produto brasileiro, embora “desvalorizado internamente”, é reconhecido como “mais 

belo” e de “melhor qualidade”. 

 

Como consequência da percepção de qualidade, em outro momento, Mariana 

(trecho 125), ao descrever o crescimento da moda do Brasil, destaca que a 

exportação é inerente às “melhores marcas”.  

 

(125) O Brasil tem condições de se sobressair cada vez mais na moda lá 
fora, tem muita coisa bonita. Hoje a moda chega muito rápido em todo 
lugar. A moda brasileira está crescendo, tanto que as melhores marcas 
estão exportando. (MARIANA) 

 

Essas acepções reforçam a percepção de Victor Dzenk, na primeira fase deste 

estudo, quando ressalta (trecho 028) que a internacionalização é um “carimbo” de 

seriedade, comprometimento e qualidade. Conforme também discutido no 

referencial teórico, uma marca global pode tornar-se geralmente mais valiosa do que 

aquelas restritas a mercados domésticos (HOOLEY, SAUNDERS e PIERCY, 2001). 

 

Se, de um lado, os consumidores traduzem a internacionalização como qualidade, 

de outro, seus discursos permeiam o universo do simbólico e experiencial, e 

também, com menos ênfase, mas não menos importante, a ligação da 

internacionalização com os valores social.   

 

É válido, inicialmente, analisar no tocante aos valores sociais dois aspectos 

decorrentes da postura dos sujeitos. 
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Em um primeiro momento, de forma explícita, Viviana (trecho 126) relaciona a 

exportação como fator que fortalece a distinção (valor social), sendo este aspecto 

positivo para a marca e, consequentemente, para ela. 

 

(126) Um dos pontos que acho positivo de uma marca exportada é que 
você não vê muitas pessoas com a mesma roupa que a sua na rua.  

 

Ao discorrer mais sobre o assunto, o sujeito traz à tona um segundo aspecto, o da 

expressividade de status, entendido nesta pesquisa também como um valor social: 

 

(127) Além disso, a marca fica mais conhecida, se torna mais famosa e 
dá mais status pra quem usa. Victor mostra peças diferentes que não se 
vê lá fora, tem um estilo próprio do Brasil. Por isso, arrasa lá também. 
(VIVIANA) 

 

Comunga com essa visão de a internacionalização expressar status Camila (trecho 

128) ao descrever um fato que ocorreu com ela e uma amiga: 

 

(128) Até uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada. Uma amiga, um 
dia, me perguntou de um vestido de tricô que eu tenho, que só pegando 
para saber que é de tricô. Ela me perguntou onde tinha comprado aquele 
vestido, pois não tinha mais na loja do bairro Lourdes. Aí, brinquei: falei 
que tinha comprado em Londres, e ela acreditou (risos). Nem 
desmenti, porque na etiqueta interna tinha até um S de small que 
mostrei tipo provando, sabe, [risos]. Visto P. Depois, até entrei no site 
para saber se exportava para Londres e descobri que tinha em outros 
países, e achei o máximo. Nem preciso comprar lá fora, mas só para 
falar que lá também tem. É chique. (CAMILA) 

 

Pode-se inferir que mesmo não tendo certeza para qual lugar a marca exportava, 

Camila (trecho 128) valoriza este aspecto. “Acha chique” e ainda brinca com a 

situação. Para comprovar, em um primeiro momento, a entrevistada mostra a 

etiqueta da roupa para a amiga, que, no caso, descrevia o tamanho da roupa na 

língua inglesa (S = small, que corresponde ao P = pequeno), fato também explicado 

para a pesquisadora no ato da entrevista, como demonstrando conhecimento da 

língua. Em um segundo momento, a entrevistada recorre ao site para averiguar se a 

Coven exportava para Londres. Este ato declarado reforça a ideia de que as 

informações sobre a internacionalização das marcas não chegam ao consumidor.  
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Apesar do discurso relativo aos valores funcionais e sociais retratados, é no universo 

simbólico e experiencial (narcisismo e hedonismo: preocupação com a aparência 

pessoal, sensações e prazeres sensoriais experimentados no contexto do uso e 

consumo) que se encontram as manifestações do fator internacionalização, 

ratificando a visão da gestora, Liliane Rebehy (trecho 027), no primeiro recorte desta 

entrevista, ao enfatizar que, às vezes, os clientes nem têm “consciência” da 

valorização da marca com a internacionalização, sendo essa uma questão de 

vaidade. 

 

Nos fragmentos 129 e 130, é possível perceber como valor simbólico e experiencial 

nas narrativas dos sujeitos ao traduzirem a internacionalização como fator 

merecedor de “orgulho”: 

 

(129) É questão de orgulho e nacionalismo saber que uma grife que 
você usa é conhecida no exterior. (MARIA) 
 

(130) É um motivo de orgulho exportar. É extremamente importante 
para a marca. Os clientes se sentem mais satisfeitos, pois a marca está 
mais reconhecida. Então, você chega em algum local onde tem um 
público selecionado e você vê que tem uma pessoa usando uma 
roupa do seu país, bonita e chique. Isso para mim é motivo de orgulho 
(MARIANA) 

 

Mariana (trecho 130) é mais detalhista e cuidadosa em sua análise. Ela demonstra 

seu “orgulho” de usar uma marca exportada, de ficar satisfeita com o 

reconhecimento da marca. Contudo, coloca em foco ter que vender para um público 

selecionado para que esse sentimento aconteça.  

 

Implicitamente, ao descrever seus sentimentos com relação ao fato de a marca ser 

internacional, Valentina (trecho 131) também cita lugares que remete a um público 

mais selecionado: “Dubai” e “Paris”: 

 

(131) Olha, eu acho superbacana e gostoso saber que ele (Victor Dzenk) 
está em todos os lugares... A exportação é o reconhecimento do trabalho, 
disso para mim, a pessoa ser reconhecida pelo que ela faz. Como já falei, o 
Victor é reconhecido pelo trabalho dele. Por exemplo: eu saber que vou 
chegar em Dubai com um vestido lindo, arrasando e a mulher vai me 
perguntar se eu comprei em Dubai e eu vou responder: “não querida 
eu comprei no Brasil” (risos). Em Paris seria a mesma 
situação...(VALENTINA) 
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Do mesmo modo, Carolina (trecho 132) enfatiza a importância do lugar. Fica 

subentendido em sua fala ter a marca que exportar para um lugar conceituado para 

que a internacionalização seja “interessante”.  

 

(132) Acho as roupas exportadas interessantes. Para onde ela é 
exportada é importante também, né? (risos) (CAROLINA) 

 

O narcisismo e o hedonismo são evidenciados também no fragmento 133:  

 

(133) A marca representa nossa identidade. Acho bom o Brasil mostrar a 
sua cara! Mostra nosso valor. Tenho prazer em vestir algo que alguém 
lá fora também veste. É reconhecimento, principalmente para o país. 
(RAQUEL) 

 

Nesta fala, fica tácito o julgamento do sujeito com relação às pessoas estrangeiras. 

Pode-se inferir que Raquel (trecho 133) acredita que os estrangeiros, assim como 

ela, valorizam o que é melhor. Assim, a entrevistada, além de externalizar seu gosto 

pelo exportado - “Acho bom”, “Tenho prazer” - se autovaloriza ao usar este produto 

internacionalizado, ao dizer “Nosso valor”.  

 

Contrapondo à questão pessoal de Raquel (trecho 133) sobre o fato de a 

internacionalização ter valor pessoal para ela, Micaela (trecho 134) deixa claro, que 

para ela esse fato é indiferente: 

 

(134) Não influencia na minha escolha se as roupas que estou 
acostumada a usar forem exportadas. A Mabel, sendo internacional, é 
porque ela conquistou um mercado. Por isso ela tem o seu valor. Mas 
se ela não fosse internacional para mim seria indiferente. Mas se ela é, 
é porque tem o seu valor. Reconheço e valorizo. A Mabel representa 
muito bem o Brasil. (MICAELA) 

 

Micaela (trecho 134) separa o valor da internacionalização para a marca (“Ela 

conquistou um mercado, tem o seu valor”) e para ela própria (“Reconheço e 

valorizo”). Ao iniciar o discurso, Micaela assume estar “acostumada a usar a roupa”. 

Consequentemente, parece valorizar outros aspectos da marca (roupa) que não a 

internacionalização, aspecto que, segundo a consumidora, não impactaria na sua 

escolha. Pode-se inferir, contudo, que o sujeito já parte do pressuposto de que a 

marca detém os valores que ele precisa, não tendo necessidade de mais algum, 

mesmo este sendo valorizado por ele.  
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O fato de a internacionalização não afetar o consumo é destacado por Catarina: 

 

(135) Não conheço marcas de roupas que são exportadas, mas eu 
acredito que seja importante exportar. Fico feliz de ver uma marca 
sendo exportada, pela moda do país estar expandindo. Acho 
interessante também para quem usa. Não tem aquilo de dizer “tipo 
exportação”, no consumo de café e cigarro, por exemplo? Eu falo quando 
eu fumo meu cigarrinho de palha, muitos chegam para mim e 
questionam: “Nossa cigarro de palha!?”. Eu digo: “Mas é tipo 
exportação” (risos). Assim como a roupa me remeteria a algo mais 
chique, belo e prazeroso. Mas não deixaria de comprar uma marca 
se ela não fosse internacional. Quero deixar claro este ponto, mas 
fico orgulhosa de saber que pessoas do exterior valorizam nossa 
moda. (CATARINA) 

 

Catarina, apesar de destacar a não influência da internacionalização na escolha da 

sua marca e, por conseguinte, o consumo da mesma forma que Micaela (trecho 

134), parte do pressuposto de já consumir a marca antes do conhecimento da 

exportação. Diferentemente de Micaela, percebe-se a valorização dada à 

internacionalização por Catarina (trecho 135) tanto para a marca quanto para o 

consumidor. Ao externalizar o “prazer”, o “orgulho” e a “felicidade” que teria se 

usasse uma roupa “tipo exportação”, o sujeito traduz o fato como algo chique, 

retomando a ideia do narcisismo e o hedonismo.  

 

Contudo, o que chama atenção é o fato de Catarina (trecho 135), apesar de usar 

uma roupa que é exportada (no caso a marca Coven), e de valorizar este aspecto, 

não detém a informação de que a marca é internacional: “Não conheço marcas de 

roupas que são exportadas”.  

 

Este fato é concomitantemente verificado na entrevista de Rafaela:  

 

(136) Nossa, nunca parei para pensar sobre isso [marca exportada]! 
Deixa eu ver, acho que não conheço nada de exportação aqui no 
Brasil. Na verdade, nem tenho certeza se sei quais estilistas 
exportam. Aliás, conheço apenas as Havaianas! Acho que o próprio 
marketing [a entrevistada sabia que a pesquisa era na linha 
mercadológica, mas em momento algum tomou conhecimento do objetivo 
do estudo] e muitas pessoas se interessam por isso, pelo ''status'' 
que isso proporciona, pelo prazer de vestir algo em destaque em 
outro país, pela beleza, talvez. É sinal de que a empresa está indo 
bem, que está agradando, sinal de sucesso e qualidade, senão não 
estaria sendo comercializada internacionalmente. (RAFAELA) 
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Apesar de Rafaela mostrar a falta de conhecimento com relação às marcas que 

exportam e admitido “nunca” ter pensado a respeito nos benefícios deste processo, 

no fragmento 136 é possível perceber a densa relação entre a internacionalização 

com mais de um fator: a) internacionalização com a qualidade (valor funcional); b) 

internacionalização com o status (valor social); e c) internacionalização com o 

narcisismo e hedonismo (valor simbólico). 

 

É válido analisar que essa falta de informação com relação à internacionalização da 

marca está intimamente ligada ao não esforço para a divulgação e, até mesmo, à 

não divulgação e indiferença com internacionalização, como enfatizado pelos 

gestores no final do segundo recorte desta pesquisa (trechos 030, 031, 032 e 033).  

 

Para, enfim finalizar, cabe ressaltar um único ponto negativo da internacionalização 

da marca retratado nesta pesquisa: 

 

(137) Em relação a [...], especificamente, só penso o seguinte: acho que 
ele[a] tem muita dificuldade de manter a loja, de fazer os produtos 
chegarem até lá. Acho pouco profissional. Em uma coleção não teve 
tamanho G, em outra os [produtos] começaram a ser feitos e depois 
pararam. Não espero isso de uma empresa profissional. De fato, tenho a 
impressão de que não é uma empresa. No sentido profissional do termo. 
Às vezes, acho tudo meio amador. Parece aquelas empresas familiares 
[...]. Assim, imagino que [...] [com o exportar] as coisas ficam 
piores[...]. 

 

Como se trata de uma questão delicada, foi suprimida qualquer informação que 

pudesse relacionar e identificar a uma marca específica ou o sujeito da pesquisa. 

 

O Quadro 13, assim como o de Quadro 12, é apresentado com o objetivo de facilitar 

o mapeamento dos diversos conteúdos trabalhados, agora na perspectiva dos 

consumidores, sobre os três eixos temáticos, apresentando as categorias 

identificadas e relacionadas com os fragmentos de entrevista correspondentes, 

utilizados como fontes de inferência para a análise. 
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▪ Inacessibilidade do luxo e a exclusividade

▪ Valores Simbólicos e experienciais
(093); (104); (105); (106); (107); (108); (109); 

(110)

▪ Vitrine espelhada (Eu e o Luxo / O luxo e o outro / 
Eu e o Outro)

(083); (084); (085); (086); (087); (088); (089); 
(090); (091); (092)

IMAGEM DE MARCA

▪ Valores Funcionais
(094); (095); (096); (097); (098); (099); (100); 

(101); (102); (103)

▪ Instrumento de distinção e/ou inserção social (082)

▪ Valores Culturais (111), (112); (113); (114); (115)

▪ Democratização do luxo (078); (079); (080) 

(074); (075); (076); (077); (081)

▪ Instrumento de comunicação (069); (070); (071); (072); (073)

▪ Comportamento e práticas de consumo
(048); (049); (050); (051); (052); (053); (054); 
(055); (056); (057); (058); (059); (060); (061); 
(062); (063); (064); (065); (066); (067); (068)

MODA DE LUXO

CONSUMIDORES

▪ Estilos
(034); (035); (036); (037); (038); (039); (040); 
(041); (042); (043); (044); (045); (046); (047)

EIXO / Categoria TRECHOS DAS ENTREVISTAS

▪ Valores Sociais (116); (117); (118)

▪ Internacionalização e Marca
(119); (120); (121); (122); (123); (124); (125); 
(126); (127); (128); (129); (130); (131); (132); 

(133); (134); (135); (136); (137)
 

Quadro 13: Mapeamento dos conteúdos dos eixos temáticos e categorias – CONSUMIDORES 
Fonte: elaborado pela autora 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONECTANDO OS RESULTADOS AOS 

PROPÓSITOS DO ESTUDO 

 

 

Este trabalho teve por objetivo verificar e evidenciar o efeito da internacionalização 

na imagem de marca no universo da moda de luxo de Belo Horizonte, sob a ótica de 

consumidores.  

 

Os sujeitos, como uma unidade essencial para o processo de construção do saber 

(REY, 2005), foram selecionados no contexto das marcas mineiras ligadas ao setor 

de moda de luxo: Coven, Mabel Magalhães, Ronaldo Fraga e Victor Dzenk. Teve-se 

o cuidado de selecionar entidades que se destacam no mercado doméstico e no 

internacional, além de serem exportadoras de moda de luxo, no mínimo, há três 

anos consecutivos. Outro ponto levado em consideração prende-se à acessibilidade 

e à predisposição dos gestores das empresas com relação à pesquisa, à 

disponibilização de nomes e contato dos clientes (cadastrados nas lojas) e ao não 

anonimato da instituição (marca).  

 

No que se refere à metodologia, a pesquisa é delineada por um estudo de múltiplos 

caso. Foram feitos dois recortes na pesquisa, não por empresas, mas por gestores e 

consumidores, condensando as visões deles para apresentar suas particularidades 

e similaridades. A abordagem qualitativa adotada revelou-se adequada aos 

propósitos da pesquisa, permitindo, a partir da construção do saber dos sujeitos 

entrevistados, identificar as percepções mais ocultas, subjetivas e profundas da 

realidade estudada. A técnica de pesquisa - a entrevista em profundidade - foi 

primordial para essa identificação e interpretação, uma vez que permitiu acessar o 

universo discursivo dos indivíduos. Neste sentido, é importante salientar que os 

resultados obtidos referem-se especificamente ao fenômeno estudado, não 

buscando alcançar um padrão generalizável de resultado, mas, na realidade, 

apontar as particularidades e similaridades. 

 

A pesquisa foi conduzida à luz de consumidores de moda de luxo que eram 

mulheres, como consequência natural do foco das empresas/marcas estudadas. 
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Observou-se neste estudo a preeminência da mulher também por uma preocupação 

da aparência (adornar/seduzir) emblemática do sexo feminino e não do masculino, 

ratificando as visões de autores como Lipovetsky (2005) e Allérès (2000), que 

ressaltam essa hegemonia da mulher na ordem da aparência, da moda e do luxo. 

Lipovetsky (2005) afirma não que a relação com a moda seja privilégio da mulher, 

mas as paixões e o interesse em relação à moda permanecem mais emblemáticos 

do sexo feminino do que do masculino. Discorrendo sobre o assunto, o autor 

observa que as coleções femininas são mais comentadas e exibidas, as revistas 

femininas são mais valorizadas, as modelos femininas têm maior notoriedade, além 

de as mulheres continuarem a ser mais consumidoras de roupas do que os homens. 

 

No caso desta pesquisa de moda de luxo, contrapondo as bases teóricas e as 

particularidades empíricas, foi possível lançar luz sobre os aspectos relacionados ao 

consumo. Este não deve também ser compreendido apenas como dispêndio de 

valores de uso, de caráter utilitário, ou valor comercial, mas como conduta ativa e 

coletiva, como integração ou distanciamento de um grupo, externalização de 

emoções e desejos, e, assim, fundamentalmente como consumo de significados 

(BAUDRILLARD, 1995; BELK, 1988; FEATHERSTONE, 1995; ALLÉRÈS, 2000;; 

McCRACKEN, 2003; D’ÁNGELO, 2004; GARCIA e MIRANDA, 2005; SANT’ANNA, 

2007). 

 

Como consequência da identificação dos valores para as consumidoras nesta 

pesquisa, é possível inferir que nem sempre apenas um fator pode ser determinante 

para a escolha da marca, mas sim a comunhão de dois ou mais fatores. Por 

exemplo: a) nas falas de Carolina (trechos 095 e 117) e Mariana (trechos 098 e 118) 

identifica-se a junção do valor funcional com o social; b) o valor simbólico e 

experiencial, juntamente com o valor cultural é evidenciado por Rebeca (trecho 110 

e 115) e Raquel (trechos 109 e 114), consumidoras da mesma marca; c) a 

comunhão de mais de três valores - no caso, o funcional, simbólico e experiencial - 

com cultural é identificada nos discursos de Valentina (trecho 103, 104 e 112); e d) a 

junção de mais três fatores também é evidenciada nas falas de Camila (trechos 116, 

094 e 105), que retrata os valores sociais com os valores funcionais e com os 

valores simbólicos e experienciais. 
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É a partir deste contexto de valores que o objetivo principal da pesquisa se faz 

presente ao mostrar a internacionalização como algo “difícil”, como frisado por 

Ronaldo Fraga, e “um processo sem retorno financeiro”, de acordo com Liliane 

Rebehy. Assim, por que continuar? Será porque “tem gente lá fora querendo 

comprar”, como firmado por Ronaldo Fraga, ou devido ao “processo de 

globalização”, retratado por Ruy Magalhães, ou apenas “curiosidade” com o exterior, 

enfatizado por Victor Dzenk? E os consumidores, o que pensam ou percebem a 

respeito?  

 

Assim, a partir das análises conduzidas sob a ótica das consumidoras foi 

evidenciada a densa relação da internacionalização com mais de um fator de 

valorização, no campo da moda de luxo: 

 

1) A relação da exportação com o valor funcional transparece, por exemplo, nos 

discursos das consumidoras ao fazerem analogia com a qualidade: Camila 

(trecho 119), Vitória (trecho 120) e Maria (trecho 121). Em outro momento, 

como consequência da percepção de qualidade, Mariana (trecho 125) 

destaca que a exportação é inerente às “melhores marcas”.  

2) Outras vezes, pode ser identificada a ligação da internacionalização com 

valores culturais, como no discurso de Rebeca (trecho 122). 

3) A internacionalização relacionada aos valores sociais se faz presente na fala 

de Viviana (trecho 127) ao discorrer sobre a expressão do status, e no 

discurso de Camila (trecho 128) ao descrever um fato que ocorreu com ela e 

uma amiga. 

4) A comunhão da internacionalização com valor simbólico e experiencial é 

identificada nos discursos de: Mariana (trecho 130) ao demonstrar “orgulho”, 

Valentina (131) ao descrever uma situação hipotética, mas que estaria 

“arrasando”, e Raquel (trecho 133) ao externalizar seu gosto pelo exportado - 

“acho bom”, “tenho prazer”-, evidenciando o narcisismo e o hedonismo. 

5) Na narrativa de Rafaela (trecho 136), evidencia o denso imbricamento da 

ligação da internacionalização com mais de um valor: a relação da 

internacionalização com “sinal de qualidade” (valor funcional), a 
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internacionalização com o “status” (valor social) e, por fim, a 

internacionalização com o narcisismo e hedonismo (valor simbólico e 

experiencial). 

 

Pode-se interpretar a partir dos sujeitos de pesquisa que a internacionalização 

impacta a imagem de marca, do setor de moda de luxo, uma vez que esse fator 

interage com os valores funcionais, simbólicos e experienciais, sociais e culturais. 

De acordo com as diretrizes préexpostas no decorrer deste trabalho e retornando a 

Figura 4 (Elementos constituintes da imagem de marca), compreende-se a 

necessidade de acrescentar, no que tange aos benefícios, os valores sociais e 

culturais, tratados na análise separadamente dos experienciais ou simbólicos.   

 

Diante de uma descrição lacônica dos resultados da pesquisa, cabe enfatizar que o 

objetivo geral, bem como os objetivos específicos do estudo, tal como expressos na 

introdução, foram devidamente alcançados.  

 

Ainda que o objetivo principal desta dissertação não tenha caráter utilitarista sobre o 

entendimento do consumo de moda de luxo, a partir dos resultados da pesquisa, é 

possível apresentar algumas considerações que parecem pertinentes para aos 

gestores das empresas estudadas.  

 

Adjacente à percepção de valor atribuída à internacionalização pelos entrevistados 

da pesquisa, pode-se identificar a falta de conhecimento por parte das consumidoras 

a respeito da exportação da marca. Como identificado nos discursos de Catarina 

(trecho 135) e Rafaela (trecho 136).  

 

Pode-se levar em conta que as empresas precisam pesquisar ações mais focadas 

na comunicação mercadológica para que a informação a respeito da 

internacionalização chegue até o consumidor e, assim, possa vir atrair a sua 

atenção, e, então, desencadear outros ganhos já explicitados.  

 

Cabe ainda ressaltar o cuidado que as empresas devem tomar com os pontos 

negativos que podem vir com a internacionalização, por exemplo, não dar a devida 
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atenção ao mercado interno, frisado por uma consumidora de uma marca (trecho 

137), que não teve o nome, mesmo o fictício, não relatado, assim como o nome da 

marca, para preservar um e outro, já que se trata de uma questão delicada, como já 

explicitado. 

 

Por fim, ao analisar todo o percurso conduzido ao longo do processo desta 

dissertação, é válido trazer à baila algumas limitações. A primeira seria a seleção de 

empresas no mesmo mercado. As quatro marcas estudadas atuam no segmento 

vestuário. Uma possível diversidade das atividades permitiria identificar 

determinados traços peculiares. Outra limitação seria a coleta de depoimentos como 

única fonte de dados. Conforme Triviños (2007) explana, isso pode fornecer uma 

visão incompleta ou unilateral da realidade, uma vez que os indivíduos tendem a 

relatar acontecimentos que lhe tragam boas recordações e, ao mesmo tempo, 

ocultar, consciente ou inconscientemente, situações ou fatos que lhes desagradam 

ou que deponham contra ele, mesmo que estes sejam indispensáveis para a 

pesquisa.  

 

Em face dos poucos estudos brasileiros no tocante ao consumo de bens de luxo e 

da constatação de que ainda pouco se pesquisou sobre os aspectos simbólicos do 

consumidor, apresenta-se como uma recomendação para trabalhos futuros a 

replicação deste estudo em empresas de diferentes segmentos que passaram pelo 

processo de internacionalização de seus negócios, a fim de ampliar o alcance e a 

compreensão do fenômeno estudado. Além disso, por se tratar de um estudo de 

caso, este poderia ser replicado no universo masculino, para a obtenção de novos 

dados e, assim, poder contrastá-los. Outra recomendação poderia ter como base 

outro aspecto pouco pesquisado, por exemplo, o descarte de produtos no segmento 

de luxo, que também envolve uma discussão interessante acerca da teoria trickle-

down, referenciada neste estudo. 

 

Para finalizar a respeito de possíveis pesquisas futuras, seria conveniente replicar 

este estudo em empresas com um histórico de internacionalização, mas voltadas a 

outros grupos sociais, o que configura grande parte das empresas hoje brasileiras 

para a comparação de resultados. 
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Fica claro que o campo oferece múltiplas oportunidades e que a pesquisa 

acadêmica é um meio eficiente e desafiador para esclarecer as inquietudes 

pessoais, empresariais e as contradições teóricas. E que a sensação de estar 

sempre começando e de que é preciso continuar, estará sempre presente com o 

pesquisador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

138

REFERÊNCIAS 

 

 

AAKER, David A. Managing brand equity: capitalizing on the value of a Brand 
Name. The Freee Press, 1991. 
 
 
AAKER, David A. Como construir marcas líderes/David A. Aaker, Erich 
Joachimsthaler; tradução Daniel Grassi. – Porto Alegre: Bookman, 2007a. 
 
 
AAKER, David A. Construindo marcas fortes/David A. Aaker; tradução Maria Lucia 
Badejo. – Porto Alegre: Bookman, 2007b. 
 
 
ALLÉRÈS, Danielle. Luxo...Estratégias/Marketing. Danielle Allérès; tradução de 
Mauro Gama. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000. 
 
 
ALLÉRÈS, Danielle. Paradoxo das estratégias de marketing: as marcas de luxo. 
Tradução Tatsuo Twata. Revista da ESPM, v.6, n.4, Julho/Agosto, 1999. 
 
 
ALBINO, J. C.de A. Uma questão de estilo: compreendendo a articulação entre 
ação e estruturas no processo de constituição de estratégia em empresas do 
campo da moda. Belo Horizonte: Cepead/UFMG, 2007 (Dissertação de Mestrado). 
 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO. Setor 
têxtil e de confecção desenvolve visão de futuro. Disponível em 
http://www.abit.org.br/site/noticia_detalhe.asp?controle=2&id_menu=20&idioma=PT&
id_noticia=925&tipo=2&#ancora . Acesso em 16 de Março de 2009. 
 
 
BALDINI, Massimo 1947. A invenção da moda: as teorias, os estilistas, a 
história. Tradução de: L'ivenzione della Moda. Le theorie, gli stilist, la storia. Trad. 
De Sandra Escobar. Lisboa: Edições 70, 2006.  
 
 
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70 LDA, 1994. 
 
 
BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de Consumo/ Jean Baudrillard; tradução Artur 
Morão. – Rio de Janeiro: Lisboa, 1995. 
 
 
 



 
 

139

BAUER, Martin W. Análise de Conteúdo Clássica: uma revisão. In: BAUER, Martin 
W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um 
manual prático. Tradução de Pedrinho A. Guareschi. 6ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2007 p.189-217. 
 
 
BAUER, Martin W.; GASKELL, Soares; ALLUM, Nicholas C. Qualidade, Quantidade 
e Interesses do Conhecimento: evitando confusões. In: BAUER, Martin W.; 
GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual 
prático. Tradução de Pedrinho A. Guareschi. 6ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007 
p.17-36. 
 
 
BEAMISH, P. W. The internationalization process for smaller Ontario firms: A 
research agenda. Research in Global Business Management, v.1, p.77-92, 1990. 
 
 
BELK, Russell W. “Possessions and the extended self”. Journal of Consumer 
Research, September, vol.15, p.139-168, 1988.  
 
 
BELK, Russell W.; GER, Gijliz; ASKEGAARD, Soren. Metaphors of consumer 
desire. Advances in Consumer Research, vol.23, p.368 – 373, 1996.  
 
 
BLOG OFICIAL DO MTP (MINAS TREND PREVIEW). Expectativa para o Minas 
Trend Preview Outono Inverno 2010. Disponível em 
http://blog.minastrend.com/expectativas-para-o-minas-trend-preview-outono-inverno-
2010/ Acesso em 03 de Dezembro de 2009. 
  
 
BOURDIEU, Pierre. 1930-2002. A distinção social: critica social do julgamento. / 
Pierre Bourdieu; tradução Daniela Kern; Guilherme J.F.Teixeira. -1. reimpr. São 
Paulo: Edusp; Porto Alegre, RS: Zouk, 2008. 560p.  
 
 
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Editora 
Perspectiva S.A, 1974. 
 
 
BRYMAN, A. Research Methods and Organization Studies. London: Unwin 
Hyman, 1992 
 
 
CALDER, B.; TYBOUT, A. What Consumer Research is. Journal of Consumer 
Research, vol. 14, p. 136-140, June, 1987. 
 
 
CHETTY, S. Dimensions of internationalization of manufacturing firms in the 
apparel Industry. European Journal of Marketing, v. 33, n. 1/2, p. 121-42, 1999. 



 
 

140

CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo: 
Cortez, 1991. 
 
 
CIDREIRA, Renata Pitombo. Os sentidos da moda: vestuário, comunicação e 
cultura. São Paulo: Annablume, 2005.  
 
 
COASE, R. The nature of the firm. Economica, v.4, n.4, p.386-405, 1937. 
 
 
COBRA, Marcos. Algumas reflexões acerca do marketing de moda. RAE light, v. 
4, n.4. 1997.  
 
 
CRANE, Diana, 1933 - A moda e seu papel social: classe, gênero e identidade 
das roupas / Diana Crane; Tradução Cristina Coimbra. São Paulo: Editora Senac 
São Paulo, 2006. 
 
 
CRETOIU, Sherban L. A internacionalização de Pequenas e Médias Empresas 
(PMEs). Revista da Fundação Dom Cabral (DOM). V.04, p-61-65, 2008. 
 
 
CZINKOTA, Michael R.; RONKAINEN, Ilkka A. Marketing Internacional. São Paulo. 
CENGAGE. 2008.  
 
 
D’ÁNGELO, André C. Valores e significados do consumo de produtos de luxo. 
Porto Alegre: PPA/UFRG, 2004. (Dissertação de Mestrado). 
 
 
D’ÁNGELO, André C. Um mercado de desejos. Disponível em 
http://www.catho.com.br/jcs/inputer_view.phtml?id=8982. Acesso em 03 de 
Dezembro, 2009.  
 
 
DE TONI, D; SCHULDLER, M. Imagem de Produto e Comportamento do 
Consumidor: Explorando o Processo de Formação de Imagens. In: Encontro da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD), 
27, 2003, Atibaia, São Paulo. 
 
 
DUBOIS, Bernard; CZELLAR, Sandor.  Prestige brands or luxury brands? An 
exploratory inquiry on consumer perceptions. Europena Marketing Association 
Conference, 2002.  
 
 
DUBOIS, Bernard; DUQUESNE, Patrick. The market for luxury goods: income 
versus culture. European Journal of Marketing, vol. 27, n.1, p.35 - 44, 1993. 



 
 

141

 
 
DUNNING, J. H. The eclectic paradigm of international production: a 
restatement and some possible extensions. Journal of International Business 
Studies, Columbia, v. 19, n. 1, p. 461-492, 1988. 
 
 
DUNNING, J. H. Toward an eclectic theory of international production: some 
empiricaltests. Journal of International Business Studies, Columbia, v. 11, n. 1, p. 9-
31, 1980. 
 
 
ENGEL, J. F.; BLACKWELL, R. D.; MINIARD, P. J. Comportamento do 
consumidor. 8ª ed. Rio de Janeiro, LTC, 2000. 
 
 
EXAME. O luxo descobre o Brasil. Edição especial dupla. Edição 933. Ano 42. 
n.24.p.26-43. 17 de Dezembro de 2008. 
 
 
FARIA, P. C. N. Marketing futebol clube: um estudo de múltiplos casos sobre 
associação de imagem a envolvimento e à identidade em clubes de futebol. 
Belo Horizonte: Cepead /UFMG, 2007 (Dissertação de Mestrado). 
 
 
FEATHERSTONE, Mike. Cultura de Consumo e Pós-Modernidade. Mike 
Featherstone; Tradução Julio Assis Simões. São Paulo: Studio Nobel, 1995.  
 
 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FIEMG). A 
Indústria do Vestuário: A Cadeia Têxtil. Disponível em 
http://www.fiemg.org.br/Default.aspx?tabid=596 Acesso em 12 de Março de 2009a. 
 
 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FIEMG). O 
vestuário no Brasil. Disponível em http://www.fiemg.org.br/Default.aspx?tabid=597 
Acesso em 11 de Março de 2009b.  
 
 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FIEMG). 
Panorama internacional da indústria do vestuário. Disponível em 
http://www.fiemg.org.br/Default.aspx?tabid=596 Acesso em 11 de Março de 2009c.  
 
FREITAS, Ricardo Ferreira. Comunicação, consumo e moda: entre os roteiros 
das aparências. Comunicação, Mídia e Consumo.São Paulo, vol.3 N.4 P. 125 – 136 
Julho 2005. 
 
 
GARCIA, C.; MIRANDA, A.P. Moda é Comunicação. São Paulo, Edt. Anhembi 
Morumbi, 2005. 



 
 

142

 
 
GARDNER, Burleigh B.; LEVY, Sidney J. The Product and the Brand. Harvard 
Business Review. P.33-39 March-April 1955. 
 
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5ª. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
 
GOBÉ, Marc. A emoção das marcas: conectando marcas às pessoas. Rio de 
Janeiro: Campus, 2002. 
 
 
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em 
Ciências Sociais. 6ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2002.  
 
 
GONÇALVES, Carlos Alberto; MEIRELLES, Anthero de Moraes. Projetos e 
relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2004.  
 
 
GOULART, Linda. Dimensões da Internacionalização. Caderno de idéias. 
Fundação Dom Cabral. Núcleo Serasa de Inovação. Julho, 2004. 
 
 
GUEDES, Ana Lúcia. Negócios Internacionais. São Paulo. Thomson. 2007.  
 
 
GUILHOTO, Lúcia de Fátima Martins. A influência do país de origem na 
percepção do consumidor sobre a qualidade dos produtos. Caderno de 
Pesquisas em Administração, São Paulo, v. 8, n. 4, out./dez. 2001. 
 
 
HEMAIS, C. A. ; HILAL, A, O. Teorias, paradigma e tendências em negócios 
internacionais: de Hymer ao empreendedorismo. In: HEMAIS, Carlos (Org.). O 
desafio dos mercados externos: teoria e prática na internacionalização da firma. Rio 
de Janeiro: Mauad, 2004. 
 
 
HOLBROOK, M. B. What is Consumer Research? Journal of Consumer Research, 
vol. 14, p. 128-132, June, 1987. 
 
HOOLEY, Graham J.; SAUNDERS, John A.; PIERCY, Niegel F. Estratégia de 
Marketing e Posicionamento Competitivo. Graham J. Hooley; John A. Saunders; 
Nigel F. Piercy. – segunda edição – tradução técnica: Arão Sapiro: Prentice Hall, 
2001.  
 
 
HOWARD, J. A., SHETH, J. N. The theory of Buyer Behavior. New York: John 
Wiley and Sons, 1969. 



 
 

143

 
 
HYMER, S. The international operations of national firms: a study of direct 
foreign investment. Cambridge, MA: MIT Press, 1960. 
 
 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS (INDI). O 
Estado. Disponível em http://www.indi.mg.gov.br/economico/index.html. Acesso em 
12 de Março de 2009.  
 
 
JOHANSON, J., VAHLNE, Jean-Erik. The internationalization process of the firm 
– a model of knowledge development and increasing foreign market 
commitments. Journal of International Business Studies, Columbia, v. 8, n. 1, p.23-
32, 1977. 
 
 
JOHANSON, J., VAHLNE, Jean-Erik. The mechanism of internationalization. 
International Marketing Review, Bradford, v. 7, n. 4, p. 11-24, 1990. 
 
 
JOHANSON, J.; WIEDERSHEIM-PAUL, F. The internalization of the firm: four 
Swedish cases. Journal of Management Studies, v. 12, n. 3, p. 305-322, 1975. 
 
 
KAPFERER, Jean-Noël. O que vai mudar as marcas. Jean-Noël Kapferer; tradução 
Carolina Huang. – Porto Alegre: Bookman, 2004. 
 
 
KAPFERER, Jean-Noël. Managing luxury brands. Journal of Brand Management, 
v.4, n.4, p.251-260, 1997. 
 
 
KAPFERER, Jean-Noël. Why are we seduced by luxury brands? Journal of Brand 
Management, v.6, n.1.p.44-49, 1998. 
 
 
KAPFERER, Jean-Noël; BASTIEN, Vincent. The specificity of luxury 
management: Turning markting upside down.  Brand Management, vol. 16, 5/6, 
311-322, 2009. 
 
KEEGAN, Warren J.; GREEN, Mark C. Global Marketing. 3RD Edition, United 
States: Prentice Hall Publisher, 2002.  
 
 
KELLE, U. Análise com auxílio de computador: codificação e indexação. In: BAUER, 
Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: 
um manual prático. Tradução de Pedrinho A. Guareschi. 6ª Ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, p.393-415, 2007. 
 



 
 

144

 
KELLER, Kevin L. Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based 
Brand Equity. Journal of Marketing, vol.57, p.1-22, Jan 1993. 
 
 
KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI: como criar, conquistar e dominar 
mercados. Tradução Bazán Tecnologia e lingüística. São Paulo: Futura, 1999.  
 
 
KOTLER, P; ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing. São Paulo: Prentice Hall, 
2003. 
 
 
LARA, José Edson; CERCEAU, J. Estratégias de Internacionalização de 
Empresas: Uma abordagem Teórica. In: Encontro da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD), 1999, Foz do Iguaçu. Anais 
do x enangrad, Foz do Iguaçu: angrad, 1999.  
 
 
LAVER, James. A roupa e a moda: uma história concisa. Capítulo final [por] 
Christina Probert; tradução Glória Maria de Mello Carvalho. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1989. 
 
 
LAVILLE, C; DIONE, J. A construção do saber: manual de metodologia da 
pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999.  
LAWSON, Rob. Consumer behavior. In.: Marketing Theory: a student text; 
Bussines Press, 2000. 
 
 
LEÃO, A.L.; SOUZA NETO, A.F. Descobrindo os Valores das Marcas: Aplicação 
da Lista de Valores (LOV) em Diferentes Setores. In: Encontro da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD), 27º, Atibaia, 
São Paulo, 2003. 
 
 
LEÃO, André L. “Valor de Marca para Quem”? Rumo a uma Teoria da 
Significação das Marcas pelos Consumidores. In: Encontro da Associação 
Nacional Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD), 31º Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.  
 
LEÃO, A. L. M. de S.; MELLO, S.C.B. Conhecendo o “valor do cliente” de um 
jornal on-line. Revista de Administração de Empresas, v. 43, n.3, Julho – Setembro. 
2003. 
 
 
LEÃO, A. L. M. de S.; MELLO, S.C.B. Marcas como Busca por Distinção Social. 
In: III Encontro de Marketing da Associação Nacional Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração (EMA/ANPAD), 14 a 16 de Maio, 2008, Curitiba, Paraná. 
 



 
 

145

 
LINDQUIST, J.D. Meaning of image: A survey of empirical and hypothetical 
evidence. Journal of retailing, v. 50, n.4, p.29-38, Winter 1974.  
 
 
LIPOVETSKY, Gilles. Luxo eterno, luxo emocional. In: LIPOVETSKY, Gilles; ROUX, 
Elyette. O luxo eterno: da idade do sagrado ao tempo das marcas. Tradução 
Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das letras, 2005. 
 
 
LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas 
sociedades modernas. Tradução Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1989.  
 
 
MALHOTRA, N.K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. Naresh 
Malhotra; trad. Nivaldo Montingelli Jr. e Alfredo Alves de Farias. 3ª ed. – Porto 
Alegre: Bookman, 2001.  
 
 
MARIOTTO, Fábio L. Estratégia Internacional. São Paulo. Thomson. 2007. 
 
 
McCRACKEN, Grant. Cultura e consumo: novas abordagens ao caráter 
simbólico dos bens e das atividades de consumo. Grant McCracken; Tradução 
Fernanda Eugenio. Rio de Janeiro: MAUAD, 2003. 
 
 
MELLO, S.C; BRITO, M.C. Efetividade da Propaganda na Comunicação de 
Marcas com Diferentes Graus de Funcionalidade e Simbolismo. In: Encontro da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD), 
25º, Campinas, São Paulo, 2001. 
 
 
MELLO, S.C; LEÃO, A.L; NETO, A.F. Que valores estão na Moda? Achados 
muito além do efêmero. Revista de Administração Mackenzie. Ano 4, n.2, p.117-
134, 2003. 
 
 
MINAYO, M. C. S.; DESLANDES, S. F.; NETO, O. C.; GOMES, R. Teoria, Método e 
Criatividade. Petrópolis: Vozes, 1999. 
MIRANDA, A. P. C.; MARCHETTI, R.; PRADO, P. Moda e autoconceito: produtos 
como símbolos do eu. Anais do XXIII ENANPAD. Foz do Iguaçu, 1999.  
 
 
MIRANDA, A. P. C.; GARCIA, C.; LEÃO, A. L. M. de S. Moda e envolvimento: cada 
cabide uma sentença. Anais do XXV ENANPAD. Campinas, 2001. 
 
 



 
 

146

NUNES, G; HAIGH, D.. Marca: valor do intangível, medindo e gerenciando seu 
valor econômico. São Paulo: Atlas, 2003.  
 
 
O´HARA, Georgina. Enciclopédia da Moda: De 1840 à década de 80. Tradução 
Glória Maria de Mello Carvalho. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
 
 
PEREZ, Clotilde. Semiótica e gestão de marcas. In: PEREZ, Clotilde; BARBOSA, 
Ivan Santo, organizadores. Hiperpublicidade: fundamentos e interfaces. Volume 
1. São Paulo: Thomson Learning, 2007. 
 
 
PINTO, Marcelo de R.; LARA, José E. A pesquisa na Área do Comportamento do 
Consumidor: Uma análise da produção acadêmica brasileira entre 1997 e 2006. 
In: EnANPAD, 31º. Anais...Rio de Janeiro: ANPAD, 2007.  
 
 
PORTAIS DA MODA. Minas Trend Preview Verão 2009 2010. Disponível em 
http://www.portaisdamoda.com.br/noticiaInt~id~18406~n~minas+trend+preview+prim
avera+verao+2009+2010.htm Acesso em 04 de Novembro de 2009.  
 
 
REIS, Maria do C. S. Imagem corporativa: produção, gênese e consumo. Belo 
Horizonte: Faculdade de Administração e Ciências Econômicas, Universidade 
Federal de Minas Gerais, 1991. (Dissertação de Mestrado) 
 
 
REY, González F. Pesquisa Qualitativa e Subjetividade: os processos de 
construção da informação. Editora Thomson. São Paulo, 2005. 
 
 
ROBERTS, Kevin. Lovemarks: o futuro além das marcas. Tradução Mônica 
Rosemberg; revisão técnica: Silvio Ferreira Leite e Lucrécia de Barros Freitas. São 
Paulo: M. Books do Brasil Editora Ltda, 2005. 
 
 
ROCHA, Ângela da (org). A Internacionalização das Empresas Brasileiras. Rio de 
Janeiro, MAUAD. 2002. 
 
ROCHA, Everardo; BARROS, Carla Fernanda. Dimensões Culturais do 
Marketing: Teoria Antropológica, Estudos Etnográficos e Comportamento do 
Consumidor. Curitiba, Anais do 28º ENANPAD, 2004. 
 
 
RODRIGUES, M. S. P.; LEOPARDI, M. T. O Método de análise de conteúdo: uma 
versão para enfermeiros. Fortaleza: Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, 
1999. 118 p. 
 
 



 
 

147

ROUX, Elyette. Tempo do luxo, tempo das marcas. In: LIPOVETSKY, Gilles; ROUX, 
Elyette. O luxo eterno: da idade do sagrado ao tempo das marcas. Tradução 
Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das letras, 2005. 
 
 
SANT’ANNA, Mara Rúbia. Teoria de moda: sociedade, imagem e consumo. 
Barueru, SP: Estação das letras Editora, 2007. 
 
 
SEELING, Charlotte. Moda: o século dos estilistas: 1900-1999. Colónia: 
Könemann, 655 p. ISBN ,2000. 
 
 
SHETH, J. N., GARDNER, D. M.; GARRET, D. E.. Marketing Theory: evolution e 
evaluation. USA: John Wiley & Sons, 1988. 
 
 
SLATER, Don. Cultura do consumo e modernidade. Don Slater; trad. Dinah de 
Abreu Azevedo. São Paulo: Nobel, 2002.  
 
 
SIMONSON, I.; CARMON, Z.; DHAR, R.; DROLET, A.; NOWLIS, S.M. Consumer 
Research: In Search of Identity. Annual Review of Psychology, vol. 52, p. 249-275, 
February, 2001. 
 
 
SOLOMON, Michae R. Comportamento do consumidor: comprando, possuindo 
e sendo. 5ª ed. Porto Alegre, Bookman, 2002. 
 
 
SPROLES, G.B.“Fashion Theory: a Conceptual Framework”. Advances in 
Consumer Research, vol.1, pp.463-472., 1974. 
 
 
STIGLITZ, Joseph E. A globalização e seus malefícios. São Paulo. Futura. 2002.  
 
 
STREHLAU, V.; BACHA, M.; STREHLAU, S. Marcas de Biquíni Exportadas: Um 
Estudo Exploratório com mulheres das classes A e B em São Paulo. In: 
ENCONTRO DE MARKETING (EMA), II, Rio de Janeiro, 2006.  
STREHLAU, V.; BACHA, M.; STREHLAU, S. Marca exportada é melhor do que 
uma apenas local? Um estudo exploratório com mulheres em São Paulo. 
Revista Eletrônica de Negócios Internacionais da ESPM - Internext, São Paulo, v.2, 
n. 1, Jan/Jul. 2007.  
 
 
STREHLAU, S; PETERS, T. Valor para o Cliente de Artigos de Luxo 
Falsificados: Entre o Blefe e o Prestígio.  In: ENCONTRO DE MARKETING 
(EMA), II, Rio de Janeiro, 2006. 
 



 
 

148

 
SZUSTER, Flávia Rechtamn. Estratégia de Internacionalização de Empresas de 
Material Esportivo. Cadernos Discentes COPPEAD, Rio de Janeiro, n.26, p. 05-23, 
2005.  
 
 
TAVARES, Mauro Calixta. A força da marca: como construir e manter marcas 
fortes. São Paulo: Harbra, 1998. 
 
 
TAVARES, Mauro Calixta. Gestão de Marcas: construindo marcas de valor. São 
Paulo: HARBRA, 2008.  
 
 
THIOLLENT, M. J. M. Crítica metodológica, investigação social e enquete 
operária. São Paulo: Polis, 1987. 
 
 
TRIVIÑOS, Augusto R. S. Introdução a Pesquisa em Ciências Sociais: Pesquisa 
Qualitativa em Educação. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
 
TWITCHELL, J. Living it up – America´s love affair with luxury. New York: Simon 
& Schuster, 2002.  
 
 
VEIGA, Ricardo Teixeira. Reflexões sobre o conceito de comportamento do 
consumidor. UFMG, Julho, 2008 (mimeo). 
 
 
VERNON, R. International investment and international trade in the product 
cycle. Quarterly Journal of Economics, v. 80, p. 190-207, 1966. 
 
 
WAJNMAN, Solange; ALMEIDA, Adilson José. Moda, comunicação e cultura: um 
olhar acadêmico. São Paulo: Arte & Ciência; NIDEM – Núcleo interdisciplinar de 
Estudos da Moda/UNIP; FAPESP, 2002.  
 
 
WALSH, M. Teaching qualitative analysis using QSR NVivo. The Qualitative 
Report, v.8, June, 2003. 
 
 
WELCH, L.; LUOSTARINEN, R. Internationalization: evolution of a concept. 
Journal of General Management, v. 14, n.2, p. 34-55, 1988. 
 
 
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 
1994. 
 



 
 

149

APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas com os gestores12 
 
Preenchimento da pesquisadora 
Empresa:                                                                       Data da entrevista: 
Localização: 
Segmentação: 
Entrevistado (a):                                                           Cargo:  
Tel:                                                                E-mail:  
 
      
Dados sociográficos do entrevistado 
Nome do entrevistado 
Formação 
Função que exerce na empresa 
Tempo em que trabalha na empresa 
 
A empresa 
Nome da empresa 
Histórico da empresa (como nasceu, fundadores, tempo de vida etc.). 
Estrutura empresarial (Porte, número de funcionários, estilistas, lojas próprias e no 
exterior, localização das lojas e showroom, departamentos existentes).  
Mercado de atuação, conceito da marca e público alvo  
Processo de comunicação com o mercado 
  
            

1. O que é moda na sua concepção? E moda de luxo?13 
2. Quem veste a marca “x”14? (Características, ações, opiniões das mulheres) 
3. Quais são os pontos de venda (nacional e internacional)? Qual o conceito 

para essas lojas? 
4. Qual foi o momento mais marcante para a marca? 
5. Qual estratégia de internacionalização adotada pela empresa (exportação, 

Acordos contratuais (licenciamento, franquia) ou Investimentos Internacionais 
diretos (Aquisições, Joint Venture, divisões internacionais))?  

6. Quando começou o processo de exportação? Como surgiu a oportunidade ou 
a vontade de exportar? 

7. O fato de exportar é divulgado no mercado? Como é realizada esta 
comunicação? 

8.  Há algum investimento em marketing, comunicação e/ou desfile? (especificar 
nacional e/ou internacional) E investimento em pesquisa (de mercado/de 
moda – estilo /de tecnologia /de materiais? (%) Caso afirmativo, como as 

                                                 
 
12 Além das questões aqui retratadas, foram incorporados elementos e categorias emergentes no 
campo. 
13 A ordem das questões foi de acordo com o decorrer das entrevistas, sendo apenas esta a pergunta 
inicial para todos os gestores. 
14 A marca “x” varia de acordo com o nome da marca. 
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informações são trabalhadas/aproveitadas? Através dessas informações é 
possível mensurar as oportunidades e/ou ameaças? 

9. Quais fatores são os mais importantes para o fortalecimento da marca, em 
sua opinião? 

10. Você acredita que o fato de exportar é bem quisto pelos seus clientes? Por 
quê?  

11. Quais são os planos futuros para a marca? Aonde quer chegar?  
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APÊNDICE B – Roteiro das entrevistas com os clientes15 
 

Preenchimento da pesquisadora 

 

Empresa/Marca:                                                      Data da entrevista: 

Localização:  

 

Instruções repassadas no momento da entrevista 

 Responda as perguntas rapidamente, pois sua primeira intenção de resposta é a 

mais sincera. 

 Não existem respostas certas ou erradas. 

Estado Civil: 

Idade: 

Naturalidade: 

Grau de escolaridade e Profissão: 

Classe social que pertence: 
 

1. O que vem a sua cabeça quando pensa em moda?16 
2. O que é moda de luxo na sua concepção? 
3. Como você descreve o seu estilo? 
4. Quais são as marcas brasileiras de roupa que mais lhe agradam? E marcas 

Internacionais? E por quê? 
5. Quais são as marcas que você nunca compraria? E por quê?  
6. O que você repara nas outras pessoas? 
7. Como você descreveria a marca de roupa que você usa? 
8. O que você acha das roupas importadas? 
9. E o que você acha das roupas exportadas? 
10. Há quanto tempo você compra a “Marca x”17? 
11. O que lhe agrada na “Marca x”? 
12. O que é mais importante para você em uma marca de roupa?  
13. Qual é o peso do fator “preço” na hora da sua compra? Na sua lista ele 

estaria em qual lugar? 
14. Cite de uma a três personalidades que mais se identificam com a “Marca x”? 

Por quê? 
15. O que vem a sua cabeça quando falam “moda brasileira”? E moda 

Internacional? 
                                                 
 
15 Além das questões aqui retratadas, foram incorporados elementos e categorias emergentes no 
campo. 
16 A ordem das questões foi de acordo com o decorrer das entrevistas, sendo apenas esta a pergunta 
inicial para todos os consumidores. 
17 A marca “x” varia de acordo com o nome da marca que o entrevistado consome. 


