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Resumo: 

A proposta desta pesquisa é analisar como a marca Chanel se tornou um objeto de 

desejo de consumo entre as mulheres. Quando pensamos em marca, imaginamos em 

algo que seja marcante, que seja único no mercado, que não vamos esquecer tão 

facilmente e esse conceito vai ainda mais além do que a representação gráfica que 

ficara em nossa mente, a marca precisa firmar a promessa de seu produto ou serviço, 

ou do seu diferencial, que vai torná-lo então único no mercado. A marca se tornou um 

importante elemento na publicidade, pois com essa lembrança criada pelo 

consumidor, gerou-se um vínculo e assim será comprada muitas vezes daquele 

produto, não só pelos benefícios mais pela identidade criada, a marca. Quando 

pensamos na Chanel, logo a encaixamos em todos esses argumentos, a marca 

Chanel é muito mais do que um símbolo, muito mais do que a representação gráfica, 

a marca tem seus diferenciais e por isso é única no mercado e tão desejada por quase 

todas as mulheres. 

 

Introdução 

Quando foi escolhido o tema, já se imaginava em algo que fosse o desejo de quase 

todas as mulheres, um desejo de consumo que é a base dessa pesquisa, explicar e 

revelar como a marca Chanel se tornou esse objeto de luxo, como que ela começou 

com a marca para chegar até onde chegou, e por que todas essas mulheres desejam, 

sonham em ter uma Chanel. 

 

Desenvolvimento 

A pesquisa foi dividida em três capítulos. 

O primeiro capítulo é sobre o tema “conceito de marca”. Com a ascensão e a 

estabilidade da sociedade de consumo e do mercado como referencial de valor social, 

a marca vem se tornando cada vez mais frequente na vida das pessoas. Através dela 

agrega-se valor aos produtos, tornando-os mais atraentes e desejáveis. Somos 

influenciados pelas marcas e sua simbologia a todo o momento, através dos meios de 

comunicação. Além disso, a marca é uma ferramenta de marketing na medida também 

que nos leva a diferenciar um produto do outro, o que o torna único. 



No segundo capítulo discutimos sobre a história e a trajetória da marca Chanel no 

mercado de luxo. Visto que a marca é o diferencial e a referência de um produto, por 

torná-lo único, analisaremos Chanel na medida em que a marca se tornou, ao longo 

dos anos, não apenas a referência de uma grife, mas um ícone de elegância, 

refinamento e bom gosto. Neste capítulo trataremos ainda da relação entre o mercado  

de luxo e a sociedade de consumo. 

Para finalizar, no terceiro capítulo apresentaremos uma pesquisa documental pautada 

na análise de resultados comprovando o desejo da mulher pela marca Chanel. 

 

Objetivo 

Esse estudo visa compreender as razões que fazem com que a marca Chanel seja 

objeto de desejo de consumo, buscando esse entendimento no comportamento de 

consumidoras e não consumidoras para poder analisar a trajetória da marca até 

tornar-se um ícone de luxo.  

 

Metodologia 

Em princípio foi feita uma pesquisa bibliográfica com o propósito de levantar e revisar 

os conteúdos referentes à construção de marca e marcas de luxo. Também foi 

realizado um levantamento documental para elaboração do histórico da marca 

Chanel. Posteriormente será realizada uma pesquisa de campo, com um questionário 

elaborado e aplicado por meio do Google Docs, que deverá revelar a razão das 

mulheres desejarem a marca Chanel e sua representação no universo simbólico. 

 

Resultados preliminares 

De acordo com as primeiras análises, os resultados preliminares mostram que a cada 

10 mulheres, 9 desejam tem a marca Chanel como objeto de desejo de consumo. 
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