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1. A INFLUÊNCIA DO BRANDING NO COMPORTAMENTO DO 
CONSUMIDOR DO MERCADO DE LUXO 

 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como o objetivo de identificar quais são os comportamentos e 
atributos que influenciam o consumidor que faz parte da cadeia de luxo a comprar 
esses bens.  A questão de pesquisa deste trabalho é: como a marca influencia na 
decisão de compra do comportamento do consumidor e os sentimentos no varejo de 
luxo?  Para que a questão de pesquisa fosse respondida foi utilizado o método 
qualitativo, como uma pesquisa exploratória, na qual foram levantados  dados  
bibliográficos sobre branding, mercado de luxo, varejo de luxo no Brasil e 
comportamento do consumidor; e uma pesquisa quantitativa survey com o público que 
tem o hábito de comprar bens de luxo. Por meio do estudo feito podemos concluir que 
a marca é o influenciador mais importante para a decisão de compra de um bem de 
luxo.  

Palavras-chave: Mercado de luxo, Comportamento do Consumidor, Marca. 

 

THE INFLUENCE OF BRANDING IN THE BEHAVIOR OF CONSUMER OF 
LUXURY MARKET 

 

ABSTRACT 

This paper aims to identify what are the behaviors and attributes that influence the 
consumer who buys luxury goods. The research question this work tried to answer 
was: how does the brand influence on consumer behavior purchasing decision and 
feelings in luxury retail? In order to answer this question, used a qualitative exploratory 
research by researching, bibliographic data on branding, luxury market, luxury retail in 
Brazil and consumer behavior; and we performed  survey quantitative research with 
the public who buys luxury goods. Through the study, we can conclude that the brand 
is the most important influencer in the decision to purchase a luxury good. 
 
Keywords: Luxury Market, Consumer Behavior, Brand. 
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1. INTRODUÇÃO 

Antigamente os bens materiais tinham, por parte do consumidor, uma 

percepção diferente de valor no momento da compra, a necessidade de compra era 

muito mais realizada pela necessidade e não pelo interesse ou impulso. Com a 

chegada de um novo modelo econômico social, o capitalismo, foi necessário a 

reestruturação dos modelos de venda e da forma como as empresas iriam influenciar 

os seus clientes.  

Segundo Pinho (1996, p.07) “o acelerado avanço tecnológico dos processos 

industriais de desenvolvimento de produtos permite que muitos fabricantes ofereçam 

ao mercado produtos com as mesmas especificações, o que elimina seus diferenciais 

físicos”. A marca pode ser bem observado no mercado de luxo, onde o bem primário, 

muitas vezes, vem em segundo plano.  

Assim, a questão de pesquisa deste estudo é: como a marca influencia na 

decisão de compra do comportamento do consumidor e os sentimentos no varejo de 

luxo? Sendo assim buscamos descobrir indicadores que fazem com que o cliente, do 

luxo realize a compra de um determinado produto. E exploramos como esse cliente 

se comporta diante de uma marca. 

Para descobrir isto, este estudo tem como objetivo geral identificar o poder de 

influência da marca nas compras no varejo de luxo.  

O tema é relevante, pois busca compreender as motivações de compra do 

mercado a partir da percepção da marca.  Segundo Castaréde (2005), uma boa 

definição para o consumo do luxo é a combinação pela busca do prazer e pela 

diferenciação social, em diferentes equilíbrios que diferem entre sociedades e 

pessoas distintas. Esse prazer genuíno envolvido na aquisição e no uso do produto 

de luxo é guiado por sentimento de auto recompensa e de grande satisfação, diz (YTA 

DE CASTRO, 2013).  

 Pesquisas apontam que 2/3 (dois terços) do consumo do mercado de luxo 

são realizados por conta da alta renda do público, mas 1/3 é baseado em cima do 

comportamento do consumidor, sendo possível, assim, que o nível de influência do 

branding aumenta a influência no ato de compra do consumidor que possuí o interesse 

no consumo de um bem de luxo. 
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Para Matins (2006), branding é um conjunto de ações ligadas à administração 

das marcas. São algumas ações que são tomadas por competência que saem da 

natureza econômica, que acabam se tornando, vinculando parte cultural e 

influenciando a vida das marcas. Segundo uma pesquisa realizada pela Americam 

Chamber of Commerce (AMCHAM) 1 a porcentagem da população que consumia 

produtos de luxo, no Brasil, em 2004 era pequena, comparada à de países 

desenvolvidos. Mas cruzando com o valor do mercado de luxo mundial e as várias 

estimativas de números de consumidores do setor, o consumidor médio do Brasil 

despendeu três a cinco vezes mais que o consumidor mundial.  

Se analisarmos o faturamento do mercado de luxo no Brasil nos últimos 5 

anos a (GFK/MCF), percebe-se o crescimento desse comércio em 2007. O 

faturamento foi equivalente de R$9,9 bilhões; em 2008 chegou à 11,1 bilhões, 

chegando a um aumento de 12%; em 2010 o faturamento foi de 15,7 bilhões, 

chegando a um percentual de 28%; em 2011 chegou à 18,54 milhões, um salto de 

18% e em 2012 foi de 20,1% chegando a crescimento de 8%. 

Segundo Danielle Alléres (1999-2000) dividem-se em três níveis de classes 

os compradores de bens de luxo, primeiro, pessoas pertencentes a classes mais alta 

do consumo. A grande maioria são de famílias aristocráticas, tradicionais, que buscam 

o mercado luxo posicionado e mostrando superioridade em relação as outras; 

segundo, pessoas de com um alto poder aquisitivo, com um consumo elevado: é o 

público que busca o mesmo glamour, status e sofisticação que a sua classe social 

superior; terceiras pessoas de classe média: elas buscam seguir as tendências das 

grifes de luxo, buscando copiar pessoas que são formadoras de opinião. 

2. MÉTODO 

Este trabalho de pesquisa foi realizado a partir do levantamento de dados 

sobre branding, mercado de luxo, varejo de luxo no Brasil e comportamento do 

consumidor.  Para isto, foi realizada uma pesquisa exploratória, Foram utilizadas 

referências bibliográficas e entrevistas com pessoas experientes no problema de 

pesquisa.  

                                                 

1 AMCHAM- American Chamber of Comerce- A AMCHAM é uma empresa não governamental que 

trabalha em prol de um melhor ambiente de negócios. 
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Logo após, foi utilizado o método quantitativo. O instrumento de pesquisa 

utilizado é um questionário que foi aplicado em uma amostra formada por 60 

consumidores do mercado de luxo de Ribeirão Preto e uma entrevista qualitativa com 

Carlos Ferreirinha ex-CEO da Luiz Vitton e ex Diretor do grupo LVMH. Foi elaborado 

um questionário específico para o Carlos Ferreirinha, o qual foi aplicado através de 

uma conversa pelo Skype.  

Quadro 1: Indicadores Consumidores 

Variáveis Justificativa 

Variáveis demográficas (sexo, idade, escolaridade, 
renda e profissão 

Tem como objetivo 
identificarmos o perfil do 
consumidor de Ribeirão Preto. 

Estímulos de compra 

Quais são os principais 
estímulos de compra de uma 
pessoa 

Variáveis de importância para o consumo  

Identificar motivos que 
realmente fazem a pessoa a 
sentir a importância da pessoa 
em compras um produto de luxo 

Sentimentos relacionados à compra de bens de 
luxo 

Identificar quais são os 
sentimentos de possuir e 
consumir um bem de luxo 

Importância da marca 

Identificar a importância da 
marca ser existente na hora do 
fator decisório de escolha da 
pessoa por um produto 

Brand equity de uma marca 

Entender quais são os 
sentimentos e as sensações 
provocadas pelas marcas nos 
consumidores 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 2: Indicadores Gestores  

Variáveis Justificativa 

Cargo na empresa, empresa, anos de mercado. Identificar o perfil da empresa 

Posicionamento da Marca  
Identificar a necessidade de 
uma marca estar muito bem 
posicionada para o mercado. 

Fatores que influenciam a venda 

Identificar os principais fatores 
para os varejistas que levem o 
consumo de sua marca 
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Sentimentos influenciados pela marca 

Identificar qual são os 
sentimentos que a empresa 
passa para o mercado 

Indicadores de experiência 

Identificar quais são os 
indicadores que fazem com o 
cliente vivencie uma 
experiência 

Fonte: Elaborado pelo autor 

3. ANÁLISE DE DADOS 

A figura 2 demonstra os indicadores de importância no ato da compra.  

Podemos perceber uma noção que o local onde o produto esta disponibilizado 

é o item com mais evidência e logo em seguida a exclusividade e o refinamento.  

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos atributos que estimulam a compra do consumidor vemos a marca 

sendo o diferencial que mais se destaca dentro da população de pesquisa. Sendo 

assim o atributo marca o que mais estimula a opção de compra. Porém o que podemos 

mais destacar é a disparidade entre marca e experiência.  

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Gráfico 1 Indicadores de importância na compra 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Gráfico 2 Atributos que influenciam no ato da compra 
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Na tabela abaixo foi realizado o cruzamento de duas questões, as quais 

buscam saber os atributos que influenciam o ato da compra e os sentimentos ligados 

à compra do produto. Neste cruzamento a frequência foi de 20 e a mediana é 3,33% 

(F importância para o consumo = x sentimentos). 

No cruzamento das duas questões conseguimos mensurar e visualizar o 

sentimento dos compradores com os atributos de importância para o consumo.  

Podemos notar na tabela 1  que os consumidores que optam pela marca 

possuem a seguinte escala de sentimentos no ato da compra exibicionismo, 

fidelidade, exclusividade e felicidade. Já no outro indicador temos a seguinte ordem 

fidelidades, exibicionismo, exclusividade e felicidade. 

Outro atributo que não pode deixar de ser nota é a promoção. Aqueles que 

escolhem a promoção como o principal atributo de influência de compra, seleciona a 

marca pela qual tem maior fidelidade.  

 

  Exclusividade Exibicionismo Felicidade Fidelidade 
Total 
Geral 

Design 0% 0% 7% 2% 8% 

Experiência  0% 3% 3% 3% 10% 

Marca 10% 18% 5% 13% 47% 

Promoção 3% 8% 3% 20% 35% 

Total Geral 13% 30% 18% 38% 100% 

 

A figura 4 demonstra os atributos que mais influenciam o comprador na hora 

do ato da compra. Percebemos claramente o quão a marca é importante. 

Figura 1 Cruzamento Importância para o Consumo x Sentimentos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Cruzamento Atributos que fazem diferença na compra x consumidores de luxo. 

A tabela 2 representa o cruzamento dos atributos que estimulam na hora da 

compra do bem de luxo (questão 3) com os que consomem bens de luxo e os que 

consomem. A frequência desse cruzamento é de 12 com o resultado da mediana de 

0,12 (F atributos de compra = x consumidores ou não de luxo). 

 

 

 

 

 

 

Analisando os consumidores que consomem bens de luxo percebemos a 

nitidez de  que a marca e a experiência são extremamente relevantes para esse 

público, sendo assim o atributo marca não supre as necessidades desse consumidor, 

a pessoa precisa de outros atributos intangíveis para estimular a sua comprar. 

Para o melhor entender a representação veja figura 5. 

Rótulos de Linha Não  Sim Total Geral 

Design 6,7% 15,0% 21,7% 

Experiência 0,0% 41,7% 41,7% 

Exposição da 
marca 

3,3% 0,0% 3,3% 

Marca 8,3% 25,0% 33,3% 

Total Geral 18,3% 81,7% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Gráfico 3 Atributos que influenciam no ato da compra 

Figura 2 Cruzamento Atributos que fazem diferença na compra x 

consumidores de luxo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na tabela 3 temos a tabela o cruzamento da questão 1, a qual conseguimos 

identificar os consumidores e os não consumidores, com a questão 5, onde 

conseguimos medir os sentimentos de compra dos consumidores. A frequência nesse 

cruzamento é de 10 sendo a mediana 0,067 (F sentimentos pós consumo = x consumidores de luxo). 

 

 Não  Sim Total Geral 

Exclusividade 0,00% 6,67% 6,67% 

Exibicionismo 3,33% 6,67% 10,00% 

Felicidade 5,00% 41,67% 46,67% 

Fidelidade 3,33% 5,00% 8,33% 

Satisfação 6,67% 21,67% 28,33% 

Total Geral 18,33% 81,67% 100,00% 
 

Analisando os consumidores que fazem parte da cadeia luxo percebemos a 

felicidade e a satisfação como o principal atributo de sentimentos na aquisição de um 

bem de luxo. Já os consumidores que não fazem parte da cadeia de luxo, os 

sentimentos que são gerados na aquisição do bem é a satisfação e felicidade. 

Foi elaborado um gráfico para a melhor visualização dos sentimentos do pós 

consumo e dos consumidores de luxo. 

 

Gráfico 4 Cruzamento Atributos que fazem diferença na compra x 

consumidores de luxo 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 3 Cruzamento Sentimento pós-consumo x consumidores de 

luxo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Analisando a conversa com Carlos Ferreirinha, marcas bem construídas na 

atividade do luxo possuem tanta importância quanto ao produto, serviço e matéria-

prima. O perfil do consumidor de luxo ele sempre estará relacionado a um perfil de 

consumo emocional e não racional. Não existe a compra racional do bem de luxo, a 

marca é o agente quase que decisório de compra. 

Foi descrito a importância do brand equity para no poder de influência, e ele 

respondeu dando o exemplo da marca DK – Dona Karan, que foi vendida. A sua 

operação era falida, mas a veda foi superlativa nos números. O que se comprou não 

foi a operação da empresa, mas sim o valor da marca como um forte ativo, o mesmo 

com a GUCCI, Dior, Saint Laurent. 

O último tópico abordado foi o que um consumidor que foi influenciado pela 

marca no mercado luxo espera deste produto/serviço. E foi dito que para alguns 

acessos, para outros status, consumo indulgente, para outros hábitos frequente. 

4. CONCLUSÃO 

O trabalho tinha como questão de pesquisa saber como a marca influencia o 

consumidor na compra de um bem de luxo. Dentro da pesquisa foi estudado o 

comportamento de dois consumidores que fazem parte da cadeia de luxo. 

Analisando os dados colhidos percebemos que a marca sempre está evidente 

como um dos atributos mais importantes, já olhando para o lado os indicadores que o 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 5 Cruzamento Sentimento pós-consumo x consumidores de luxo 
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influenciam ato da compra, estão com as métricas muito parecidas, exclusividade, 

refinamento e preço. Sendo assim o consumidor toma como base as suas escolhidos 

em local onde o produto é encontrado, exclusividade e refinamento. 

Voltando a segmentação do público estudo nas pesquisas de campo teve-se 

a percepção de que aqueles que se consideram compradores do bem de luxo são 

estimulados especialmente pela experiência e pela marca. Já aqueles que não estão 

dentro desse quadro de consumidores natos de luxo deixam-se influenciar muito mais 

pela marca e pelo design. 

Continuando na mesma linha de pensamento ao tentarmos perceber as 

emoções geradas ao comprar um produto de luxo os sentimentos gerados por ambos 

os públicos foram os mesmos, sendo eles satisfação e felicidade. 

Podemos perceber nitidamente neste trabalho que a marca é o influenciador 

de maior peso, o que demonstra como a compra de bens de luxo não se baseia na 

racionalidade. Como foi dito por Carlos Ferreirinha não existe a compra racional do 

bem de luxo que poderia excluir a importância da marca, ao contrário, a marca é o 

agente quase que decisório de compra. 
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