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RESUMO 
 
Trata-se o presente trabalho sobre o marketing de luxo e como se dá o comportamento de 
compra do consumidor de luxo. No decorrer do artigo abordou-se sobre a definição de 
luxo, um breve histórico, como se dá a necessidade e o comportamento do consumidor de 
luxo. Versou-se sobre o marketing de luxo, a importância da marca e as estratégias de 
marketing a serem utilizadas no setor de luxo. No mercado de luxo, é preciso ter discrição 
e a abordagem do consumidor deve ser cautelosa. É preciso demonstrar que o bem de luxo 
é original, traz uma satisfação pessoal, além de ser uma forma de comunicação. Na 
sequência, explanou-se sobre a pesquisa exploratória realizada. Foram entrevistas 50 
pessoas, maiores, frequentadoras dos camarotes da Festa Nacional do Milho em Patos de 
Minas. Com essa entrevista, foi possível aferir o comportamento de compra do consumidor 
de luxo e qual é a sua motivação quando opta por um artigo de luxo. Para a realização do 
presente estudo, formulou-se pesquisas bibliográficas em revistas de administração e 
moda. Além disso, pesquisou-se em livros, monografias, teses, dissertações e sites. Houve 
também a pesquisa exploratória, mediante entrevistas, com pessoas voluntárias e que 
sabiam do objetivo da pesquisa. Concluiu-se que o consumidor de luxo busca suprir 
satisfação com a compra de bens de luxo: internas, quando busca uma compensação ou 
externa para manter um status social ou integrar-se em uma categoria. 
 
Palavras-chave: marketing. Luxo. Consumidor. Comportamento. 

 
ABSTRACT 
 

This is the present work on luxury marketing and how the luxury consumer buying behavior 
occurs. In the course of the article we discussed the definition of luxury, a brief history, as it 
is the need and the behavior of the luxury consumer. He focused on luxury marketing, the 
importance of branding and the marketing strategies to be used in the luxury industry. In the 
luxury market, one must have discretion and the consumer approach must be cautious. It is 
necessary to demonstrate that the luxury property is original, it brings a personal 
satisfaction, besides being a form of communicationIn the sequence, it was explained about 
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the realized exploratory research. They were interviews 50 people, bigger, frequenters of the 
boxes of the National Party of the Corn in Ducks. With this interview, it was possible to gauge 
the buying behavior of the luxury consumer and what is their motivation when opting for a 
luxury item. For the accomplishment of the present study, bibliographical research was 
formulated in magazines of administration and fashion. In addition, it was searched in books, 
monographs, theses, dissertations and websites. There was also the exploratory research, 
through interviews, with volunteers who knew the purpose of the research. It was concluded 
that the luxury consumer seeks to satisfy satisfaction with the purchase of luxury goods: 
domestic, when seeking compensation or external to maintain a social status or integrate 
into a category. 
 
Keywords: marketing. luxury. consumer. behavior. 
 

1 Introdução 
 
 

O consumo de bens e serviços em geral vem sendo cada dia mais incitado e 
intensificado na sociedade atual. O consumo de produtos de luxo, diferentemente, é mais 
discreto, se distinguindo por ser mais que um ato de compra, ele é também um lado de 
aquisição de símbolos, valores e status (GARCIA, 2009).  

O mercado de luxo no Brasil vem crescendo, sendo necessário que o marketing de 
luxo se mostre verdadeiramente eficiente. Para tanto, é necessário aproximar-se do 
consumidor com técnicas de relacionamento, de modo a agregar valor ao objeto e mostrar 
que ele é exclusivo, de alta qualidade e símbolo de ostentação. Para alcançar esse objetivo, é 
preciso estudar e explorar o comportamento do consumidor, a fim de aferir como é o 
processo de decisão de compra, quais são os hábitos do consumidor, as marcas que estão em 
destaque e como ser sempre criativo (AMUI, 2006). 

Alguns frequentadores da Festa Nacional do Milho (Fenamilho ou Festa do Milho) 
figuram como exemplos de consumidores de luxo, principalmente os que vão para os 
camarotes, porque procuram mais qualidade no serviço prestado, ostentam roupas, joias e 
veículos luxuosos e se preocupam em manter um status social. Foram entrevistadas 50 
pessoas, realizando-se perguntas a respeito do comportamento de compra e de como esses 
consumidores são influenciados por emoções e fatores extrínsecos, como se distinguem dos 
demais, através da utilização de artefatos de luxo. 

O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso foi demostrar porque as 
pessoas se rendem ao consumo de luxo e como se dá esse processo de decisão de compra. 

No decorrer do trabalhou tratar-se-á sobre o luxo e seu fundo histórico, sobre o 
comportamento e necessidades do consumidor de luxo, com ênfase na Teoria da Hierarquia 
das Necessidades de Maslow. Na segunda sessão, discorrer-se-á sobre o luxo enquanto valor 
de marca e estratégias de marketing de luxo. Destacar-se-á sobre as diferenças entre o 
marketing de luxo e marketing de massa e sobre o comporto de marketing ou 4 P’s, voltado 
para o marketing de luxo. Na terceira sessão, versar-se-á sobre a pesquisa exploratória, 
entrevistando-se 50 consumidores que frequentam os camarotes da Fenamilho, a respeito de 
seu comportamento de compra, discorrendo-se sobre a metodologia utilizada. 
 
 
2. Referencial teórico  
 
 
2.1 Produtos de luxo, significado e símbolos 
 
 

Pode-se definir produto como algo a ser ofertado ao comércio, para seu desfrute, 
aquisição, uso ou dispêndio, a fim de atender um reclame, desejo ou necessidade. Ao adquirir 
um bem, é preciso perquirir o que se camufla em cada produto. Ao versar-se de luxo, é 
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preciso aferir sobre as qualidades do produto, haja vista que a ele deve-se dar adequação 
diferente, utilizar-se de estratégias mais elaborada e de uma imagem aprimorada (BARTH, 
1996).  

De acordo com o Dicionário Michaelis Online a palavra luxo possui a origem na 
palavra luz, que vem do latim (WEISZFLOG, 2015).  

 
 
1. Estilo de vida que se caracteriza pelo excesso de ostentação e pelo 
gasto com bens de consumo caros e supérfluos; fausto, requinte, 
suntuosidade. 
2 Aparato faustoso, suntuoso; esplendor, magnificência, pompa. 
3. Qualquer coisa dispendiosa ou difícil de se obter, que agrada aos 
sentidos sem ser uma necessidade. 
4. Tudo que apresenta mais riqueza de execução do que é necessário 
para a sua utilidade: Esta casa é um luxo que não nos podemos 
permitir. 
5. O que é supérfluo, que extrapola os limites do necessário; 
dispensável, fútil, prescindível (WEISZFLOG, 2015). 
 
 

Ao se considerar os aspectos que tornam diferentes os produtos de luxo, há que se 
atentar, inicialmente, para com os objetos que nos rodeiam e não têm somente vantagem 
utilitária (BARTH, 1996). Segundo Dichter (1989) os objetos de luxo são como nossos 
espelhos, aptos a refletir nossa imagem. O autor cita como exemplo, a aquisição de um barco. 
Assim agindo, o indivíduo descobre traços da própria personalidade, constituindo uma 
íntima relação entre ele próprio e o objeto.  

Em geral, a aquisição de um objeto de luxo evidencia que o indivíduo tem valores 
suficientes ou que somente almeja satisfazer-se. Muitas vezes, observa-se que se for 
examinar as funções e o desempenho do produto, o mesmo poderia ser simplesmente 
trocado por outro parecido, mas com preço mais em conta. A compra de um objeto de luxo 
pressupõe o indivíduo que o adquiriu, assim agiu mais para atender a uma satisfação íntima 
do que em virtude das utilidades do produto, revelando uma postura fútil e ostentatória 
(KOTLER, 2012).  

O luxo pode ser definido como um modo de vida que inclui gastos astronômicos, a 
aquisição de objetos frívolos e gosto pela ostentação, suntuosidade e vaidade. É uma forma 
de triunfar em detrimento daqueles que não têm poder, não podem ter a mesma satisfação 
(KOTLER, 2012).  

Os elementos que caracterizam o luxo estão essencialmente ligados nas seguintes 
condições: superioridade técnica; estética diferenciada e atrativa; alto valor; repartição 
seletiva; clientela distinta e uma empáfia (HUBERT, 2011). 

Quando se fala em produtos de luxo, vem à mente imediatamente que são supérfluos. 
Diz-se daqueles produtos acrescentados elementos de charme, status. Implicam também em 
objetivos peculiares e isso atribui ao consumidor um esforço incomum para adquiri-los. 
Produtos de luxo são aqueles que ostentam uma acepção de desempenhar um papel 
diferenciado dentro da esfera de bens tangíveis. Os compradores se sobressaem entre os 
demais, por possuírem influências interpessoais e têm ao seu redor uma sociedade que preza 
a aparência. Principalmente quando se trata da cultura ocidental, existe a clara ideia de que 
as pessoas notáveis, que utilizam produtos luxuosos, são admiradas pelo consumidor 
ordinário. Esse poder das personalidades tanto pode enaltecer um produto, quanto pode 
destruí-lo. O produto se agrega à pessoa famosa (BARTH, 1996). 

Ao utilizar um produto de luxo, o indivíduo se enquadra em determinada categoria 
social, hierarquizada, aderindo a uma classe econômica. A utilização de um objeto luxuoso 
tem ligação com a ideia de filiação, de ser incluído em um grupo distinto da elite da 
sociedade. Os consumidores de objetos de luxo ostentam uma posição de aparência 
proporcional a um status social e em razão disso, ele é diferenciado. Deduz que o consumidor 
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é diferente, tanto em termos psicológicos ou sociais, e por isso, ele é superior. É um sinal de 
poder econômico, estampa de satisfação e até mesmo de liberdade (D'ANGELO, 2004). 

Os produtos de luxos podem ser produzidos por materiais de boa qualidade, ou são 
assim classificados pela sua raridade ou pela tecnologia. Esses fatores são essenciais para 
discriminá-los. São arquitetados por uma criação única, particular e em razão desses fatores, 
apresentam um custo maior. Quando estão prontos, representam um símbolo de riqueza, de 
modo a enquadrar em um nível de valores, já enraizado dentro de uma cultura. A marca e o 
valor da decoração são considerados bens de difícil aquisição e só os possuem os grupos 
favorecidos. Os artigos de luxo, normalmente se distinguem dos demais porque são mais 
duráveis, possuem características exóticas e, por isso, são consideradas originais 
(GALHANONE, 2005).  

O artigo de luxo não possui uma definição plena, pois todo objeto é capaz de atrair o 
luxo, conforme as condições do contexto. No entanto, eles podem ser definidos por 
características inerentes ao comportamento do próprio consumidor. Ao se tratar desse tipo 
de definição, ou seja, ligada às características próprias de quem as consome, pode-se arrolar 
três fatores do domínio de luxo (BARTH, 1996). 

O primeiro se refere à natureza do produto, ou seja, tem relação com sua matéria 
prima ou pela unicidade do processo de fabricação. Nesse caso, a diferença está no alto valor 
da sua produção (BARTH, 1996). 

O segundo de trata da origem do produto. Nesse caso, fala-se de um produto que tem 
origem escassa, em termos de geografia. A título de exemplo está um artesanato excêntrico. 
Diz-se também de um objeto de tempos passados ou porque é vanguardista (está à frente do 
seu tempo). A exaltação desse produto deve ser certificada por uma garantia, seja da 
empresa que oferta o produto ou mesmo por algo que agrega ao produto, como um 
certificado de autenticidade (BARTH, 1996).  

O terceiro trata-se do simbolismo conferido ao bem. O bem em si, exerce uma função 
fundamental para alicerçar relações entre pessoas. Isso porque a utilização desse bem por 
pessoas distintas na sociedade, é que vai atribuir valor ao bem. A função do bem é 
inconscientemente transmitida para aquele que o porta (BARTH, 1996). 

 

 
2.1.1 A história do luxo 
 
 

A história do luxo remonta o início da sociedade organizada. Alguns produtos eram 
chamados de “produtos de massa”, por ostentarem um valor mais ao atribuído aos bens 
comuns.  A finalidade de estudar o luxo e a história das marcas é para entender o seu 
verdadeiro significado. Isso porque o luxo nos oferta implicações conceituais que se 
modificam com o tempo, de acordo com o contexto cultural onde está inserido o bem ou o 
artigo de luxo (BARA, 2014). 

Podem-se elencar os períodos concernentes às diferentes aplicações do luxo, como 
sendo: período paleolítico; renascença (1750); pré-modernidade; modernidade e 
hipermodernidade. Em síntese, no período paleolítico não eram produzidos bens de valores 
expressivos, todavia nas festas utilizavam-se adornos. O que era importante nas sociedades 
primitivas eram os elementos sociais e espirituais e não possuir bens caros (SILVA, 2014).  

No período da Renascença (1750) até o fim da Idade Média, o uso de adorno e a 
propriedade de mansões suntuosas reservavam-se aos membros da nobreza, figurando 
como dever religioso. Já no segundo quartil do século XVIII, o luxo direcionou-se à aparência, 
ganhando ares mais fúteis e fugindo do espiritualismo. A aquisição de mecenato, coleções e 
obras de artes, tornam-se objetos de gloria frente aos nomes da sociedade. Desta forma, 
surge a moda consubstanciando as aspirações das convenções sociais, as tendências da 
atualidade e as constantes modificações do vestuário, cada estilo simbolizando uma pirâmide 
da sociedade. Já na modernidade, a preocupação com o luxo e moda se intensifica. Impera-se 
o individualismo. Roupas, peças de artes, antiquários e joias produzidos para uma única 
pessoa, é sinal de poderio social e luxo. O artesão trabalhava a pedido dos nobres e 
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burgueses, assumindo uma condição de anonimato e subordinação (SILVA, 2014).  
Já na segunda metade do século XIX, com a Modernidade é que se altera essa 

condição, mero artesão anônimo transcende à posição de renome da moda, ostentando o 
prestígio da grife, com a verdadeira acepção de luxo. A indústria do luxo se curva à alta 
costura, que é marcada por uma indústria de criação. Empresas familiares criam grandes 
marcas, a exemplo da Cartier e Lois Vuitton, constituídas também no século XIX. Tem-se 
também a Hipermodernidade, que é considerada a nova época à partir do segundo quartil do 
século XX, evidenciada pela democratização do luxo, em razão de uma massificação dos 
artefatos de luxo, porque abrange novas classes sociais através de técnicas de majoração de 
receitas e lucros. Nessa fase é que se tem a presença do marketing, figurando como grande 
impulsionador da moda (SILVA, 2014).   

O luxo está intrinsecamente ligado à exigência e ostentação. Desde que se originou, o 
homem persegue certa exposição luxuosa, desse modo a roupa não representa somente a 
função de proteção, mas transcende a uma posição de adorno. O homem precisa se 
alimentar, no entanto para se sentar à mesa, usa utensílios cada vez mais requintadas. 
Atualmente, os talheres de prata “Christofle”, notoriamente não são ligados simplesmente ao 
ato de alimentar, mas também de transpor uma posição social (FREITAS JUNIOR, 2012). 

Ao se tratar de luxo, discorre-se sobre um estilo de vida, bem como uma forma de 
analisar uma evolução e reformulação de conceitos. Luxo tem a ver com o período cultural, 
que permeia a sociedade em suas diversas facetas, seja de símbolos, seja de valores. O luxo 
também nos ajuda a discriminar diferentes tempos da história, marcando as mutações da 
humanidade. Os bens de luxo servem para evidenciar a superioridade de uma classe social 
frente às demais. Os detentores dos bens de luxo mostrando-se ricos em diversos modos, 
desde o espiritual ao financeiro, representando elevação (REIS JUNIOR; TORRES, 2017).  

Os variados momentos da história podem ser analisados, também sob a ótica das 
relações de consumo, que se trata dessa relação de pessoas ou de grupos, com o fim de 
produzir bens de consumo. Nas relações de consumo as pessoas objetivam sustentar um 
status social, segundo o qual as pessoas se reuniam em festas e se presenteavam para manter 
uma hierarquia social, promovendo um verdadeiro movimento de solidariedade competitiva 
(GIULIANI, 2013).  
 
 
2.2 NECESSIDADE E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE LUXO 
 
 

A tendência nas sociedades economicamente desenvolvidas é que se aumente o 
consumo, pois as necessidades também aumentam. Ao se falar em igualdade, tem-se que 
todos devem ter acesso a bens necessários, o que traduz uma democratização do consumo, 
fato que ocorreu depois dos anos 1950 (SOLOMON, 2016). 

A celeuma quanto à evolução do poder de compra aliado ao nível de consumo, é que 
de um lado favorece uma determinada homogeneidade dos modelos de consumo, 
favorecendo a adaptação e reencontros de categorias sociais, mas de outro lado, 
contrariamente, vem nutrir as diferenças das tradições e de camadas sociais, sustentando 
desejos supérfluos. Os produtos exclusivos, com efeito, ensejam bens consumidos por classe 
social bem reduzida, que costuma deter a maior parte do poder econômico (SOLOMON, 
2016).  

Na psicologia, muitas teorias tentam entender o comportamento do indivíduo e que 
faz com que ele se comporte assim. A Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow aduz 
que as carências humanas podem ser agrupadas da seguinte forma: as necessidades 
fisiológicas e hereditárias; necessidades de segurança; necessidades sociais; necessidades de 
estima e necessidade de auto realização (HESKETH; COSTA, 1980).   

A figura a seguir mostra como Maslow apresenta a Teoria da Hierarquia das 
Necessidades (SILVA, 2014): 
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Figura 1: Teoria da Hierarquia das Necessidades 

 
Fonte: (SILVA, 2014, p. 126).  

 
 

De forma pode-se vislumbrar que é inerente ao ser humano o desejo pelo luxo. Em 
razão disso, é que o luxo é definido como algo que suplanta as necessidades básicas e 
encontra abrigo na ostentação, forma de reconhecimento pessoal e interpessoal e forma de 
divisão e segregação de categorias sociais (SCHWERINER, 2012).  

Muitos aspectos são colocados em pauta quando se trata de luxo. Dentre eles, o status 
e o poder traduzem esse sentimento para grande parte da sociedade hodierna, onde a 
aparência de estar bem evidencia outras carências do indivíduo (SCHWERINER, 2012). O 
luxo é tratado por D’Angelo (2004) como uma invenção social. Nessa criação humana um 
emaranhado de significados é atribuído a alguns bens. É necessário que um produto seja 
denominado luxuoso, para que também seja assim considerado. 

Segundo Barth (1996) existe duas divisões de fatores que desempenham uma 
extensão determinante a respeito da compra dos produtos de luxo, são elas: 

Os fatores psicológicos implicam no seguinte: o consumidor subtrai da posse dos 
bens de luxo as satisfações pessoais. Nesse caso, demonstra-se a relação direta entre bem de 
consumo e indivíduo. A relação se valoriza independente do reconhecimento da sociedade. 
Ao adquirir o produto, o consumidor assume um caráter narcisista, corroborando o 
sentimento interno de vaidade (BARTH, 1996).  

Os fatores sociológicos tratam o produto de luxo, valorizando o indivíduo enquanto 
imagem no meio social. O produto é utilizado para que o indivíduo seja enaltecido, ou pelos 
seus pares no nível social a que pertence, ou para se sentir superior em níveis sociais 
inferiores. Ao desempenhar essas funções, os artefatos de luxos, demonstram uma 
característica multifacetada do próprio mercado de luxo, revelando a necessidade do 
fabricante de deliberar como quer tratar o bem a ser ofertado ao consumo (BARTH, 1996).  

O luxo assume regras próprias, porque suplanta gostos e carências. Ao comprar um 
produto, o indivíduo obedece a uma via de mão dupla: ou agrada a si próprio ou a agrada a 
outrem. Diante disso, é necessário perquirir se a compra é para si ou para presente (SILVA, 
2004). 

Ao comprar um bem para si mesmo, o indivíduo enfrenta domínios de como conhece 
a si próprio e de como ele se vê. Essa representação também pode ser de um sonho antigo, 
como quando alguém adquire uma coleção de objetos ou uma peça que já pertenceu a 
alguém que admira. É preciso analisar a vontade do consumidor e o que ele espera com a 
aquisição do bem. Nesse ponto, o vendedor se desempenha em investigar o motivo da 
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compra e também a postura do consumidor, devendo concluir como é o estilo social do 
comprador. Já a compra para presente denota aspectos do desejo de uma boa compra, ou 
seja, a realização de um bom negócio, tendo em vista que o bem não é para si próprio. Há que 
se considerar, também, os aspectos concernentes à finalidade do objeto, ou seja, a 
importância que o comprador faz sobre a pessoa a ser presenteada (SILVA, 2004). 
 
 
2.3 O marketing de luxo 
 
 
2.3.1 O luxo enquanto valor de marca  
 
 

A razão de existir de uma marca é demostrar e propagar que o produto está no 
mercado. Uma marca é composta por: nome, logo, símbolo, slogan, jingle e embalagem. A 
parte verbal da marca é seu nome, conforme se pronuncia. O logotipo é o símbolo feito para 
representar a marca nominal (CARREIRA, 2016).  

Não raras vezes a marca possui maior valor que o próprio produto. O consumidor de 
luxo opta pela marca, pois sabe que existe uma grande possibilidade da classe em que se 
encontra se identificar com o desing e a mensagem transmitida pela marca (BARTH, 2010).  

Conforme ministério de Randazzo e Fondelli (1997), mais que um bem o produto 
torna-se uma entidade física e perceptual. Os autores aduzem ainda que o aspecto físico da 
marca, consubstanciado no produto e na embalagem, pode ser localizado em supermercados, 
sendo “geralmente estático e finito”, contudo, o aspecto perceptual da marca é “dinâmico e 
maleável”, pois adentra na esfera psíquica do consumidor (MARTINS, 1999). 

Sob esse prisma, analisando-se sob a ótica de uma sociedade capitalista, que 
massificou muitos produtos, a marca torna-se um diferencial, já que insere o produto na 
mente do comprador. Sem uma determinada marca, o produto é enxergado pelo consumidor 
como algo banal, genérico, cumprindo somente sua função. Diz-se, ainda, que o artigo de 
luxo, possui uma mitologia, pois se associa ao psicológico do consumidor (MAGALHÃES, 
2009).  

O produto como um mito, transcende suas características físicas e uteis e alcança um 
emaranhado de valores, crenças, tradições e sentimentalismos. Ilustre-se essa ideia com o 
exemplo da marca Louis Vuitton, um ícone reconhecido por todo o mundo, principalmente 
pelas classes média e alta. Essa marca não possui simplesmente qualidade, ela tem 
distribuição limitada, preço alto e é famosa pela unicidade de suas propriedades. Ela traz 
consigo uma impressão de que o luxo é seletivo (MARTINS, 1999).  
 

 

Figura 3: Bolsa Louis Vuitton Flower Tote 
Valor: R$10.300,00 

 

Fonte: (FLOWER, 2018) 
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Mesmo que inconscientemente o consumidor busca experimentar sensações, ele quer 
o intangível. Ao adquirir um bem de luxo, o consumidor necessita de diferenciar-se. Ele 
almeja a satisfação de desejos íntimos, pois assim ele acreditará que realmente necessita de 
um artefato de luxo. A marca atua, não só como a aquisição de um objeto, mas como um mito, 
ela existe na percepção do consumidor (MARTINS, 1999).  

E é em virtude do que o marketing proporciona que os consumidores apreciam um 
determinado bem, por saberem ser de uma marca famosa, reconhecida e prestigiada no 
mercado. Não basta o objeto ser de luxo, com todos os seus atributos, é necessário o 
reconhecimento, a credibilidade. Outro exemplo disso é o relógio Rolex ou o Cartier, que são 
universalmente famosos. Isso se dá não só pela marca que ostentam, mas pelos predicados e 
prestígios que carregam com eles (MAGALHÃES, 2009).  
 

 

Figura 4: Relógio Rolex Oyster, 42mm, Ouro Everose 

 

Fonte: (OYSTER, 2018) 

 
 
2.3.2 Estratégias do marketing de luxo 

 
 

Marketing pode ser definido como o ato de satisfazer as carências do cliente, através 
de técnicas de vendas, gerindo os relacionamentos lucrativos com eles. O marketing 
necessita ser uma mão de via dupla, onde ambas as partes são beneficiadas. O marketing 
suplanta o mero conceito de venda, pois visa promover a organização e a marca, de modo a 
adquirir alta competitividade no mercado (KOSMANN, 2009). 

A função do marketing é gerar uma demanda para o consumidor. O marketing 
apregoa aos consumidores que eles necessitam de bens. Uma campanha bem-sucedida põe 
no mercado um produto com o qual o consumidor se sinta atraído (CASTILHO; VILLAÇA, 
2006). 

Já o mercado de luxo associa-se diretamente com o consumidor, o que admite uma 
conceituação desse setor: o consumidor de artefatos de luxo quer exclusividade, 
magnificência, e por isso, busca excelência e qualidade (ALLÈRES, 2013).  

O marketing é traduzido como a atividade de estratégias e técnicas que objetivam a 
satisfação das necessidades do indivíduo. O marketing de luxo vai além, pois é volvido para o 
mercado de luxo e se funda no estilo de vida, nos hábitos de compra de certo grupo de 
pessoas, ou seja, vai direcionar seus esforços para produzir artefatos exclusivos, melhor 
confeccionados, e, por conseguinte, com um valor mais alto (KOSMANN, 2009).  

Conforme Madeira (2009) os consumidores de luxo possuem a preocupação em 
manter status. São pessoas que almejam bens com características luxuosas: qualidade de 
excelência; esteticamente exclusivo; tradição; matéria prima rara; elementos emocionais, etc. 
A singularidade do luxo reside na superioridade do bem. O produto deve possuir uma áurea 
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mítica, ser misterioso. 
Diante disso, é esse segmento do marketing que visa promover os bens que são 

considerados de luxo, sendo, então, um instrumento de suma importância para modificar a 
visão que as pessoas têm sobre determinada marca ou sobre alguma referência de requinte, 
elegância e exclusividade. As técnicas utilizadas pelo marketing de luxo têm por escopo 
investir no profissional, com o fim precípuo de passar a mensagem ao consumidor de que ele 
possui as características para adquirir um objeto ou serviço de luxo (VIEIRA; SILVA, 2011). 

Segundo Monteiro (2006) o marketing no mercado de luxo tem como finalidade 
atingir o emocional. Para tanto são utilizadas estratégias que enfatizam as características do 
luxo e induzem o consumidor a decidir pela compra, mediante o apelo emocional. O 
marketing de luxo atualmente tem sido utilizado de forma intensa no mercado de luxo, pois 
as pessoas não resistem à sofisticação, a beleza e ostentação de um artefato luxuoso. 

Uma estratégia de marketing de luxo é desenvolvida de modo singular, o que se faz 
essencial nesse segmento de mercado. O consumidor terá seus gostos satisfeitos por meio do 
atendimento especializado do marketing. O consumidor de artefatos de luxo deseja 
ostentação e exclusividade, e para ele, esse sentimento é tão premente quanto suas 
necessidades essenciais. Essa diferenciação não existe no campo de consciência do 
consumidor de luxo (CASTILHO; VILLAÇA, 2006).  

Ao lançar um artefato de luxo, o seu inventor o introduz no mercado junto com uma 
intensa ajuda dos meios de comunicação. Simultaneamente investe no culto em nome da 
marca, que deverá ser notada por determinados sinais e códigos, que consagraram o objeto 
como original e exclusivo. A função precípua do marketing de luxo se baseia na proeminência 
do produto. Ele deve ser reconhecido pela sua qualidade de excelência, raridade e ao mesmo 
tempo ser adornado por vibração misteriosa. E para tanto, deve concorrer com todos esses 
aspectos, a sutileza. A marca vai se firmar no mercado de luxo se for marcada pela sutileza 
(FINESTRALI; GARRIDO, 2010).  

Os instrumentos básicos do marketing se aprimoram quando o bem em cheque se 
introduz no mercado de luxo. Confira-se a seguir o quadro, segundo Castarède (2005), de 
forma sintetizada e simples, o esquema das diferenças entre o marketing de luxo e do 
marketing de consumo de massa. 
 
 

Quadro 2: Diferenças entre o Marketing de luxo e Marketing de massa 
VARIÁVEIS  LUXO CONSUMO DE MASSA 

Necessidades da 
Pirâmide de Maslow 

 Pertencer ao grupo 
 Ser considerado pelo 

grupo 
 Sentir-se realizado 

 Psicológico  
 Segurança 

Produto  Objeto 
 Técnica  
 Arte  

 Lojas de departamento 
 Lojas próximas 

Distribuição  Seletiva  
 Duty free 
 Lojas de departamento 
 Exploração 

 Grande público 
 TV 
 Publicidade  

Comunicação  Seletiva 
 Direcionada 
 TV (às vezes) 
 Revistas 

 Grande público 
 TV 
 Publicidade 

Estratégia  Eliminação da 
concorrência pela 
diferenciação 

 Eliminação da 
concorrência pela 
publicidade 

Resultado  Máxima margem  Máximo volume 
Fonte: (CASTARÈDE, 2005, p. 204) 



45  

 

 
 

Necessário também discorrer sobre o tradicional conceito dos 4Ps (produto, preço, 
promoção e ponto (distribuição). 

Produto: um artefato de luxo possui como características melhor elaboração na 
concepção, um alto padrão estético, raridade, criatividade, apresentação altiva e metódica. 
Um produto de luxo possui uma história e essa conotação que o faz original e exclusivo 
(KOSMAN, 2009).  

Preço: esse é um dos principais critérios para encontra-se no universo do mercado de 
luxo. O preço opera como um aspecto de superioridade, atuando como um dos principais 
aspectos a serem vislumbrados pelo consumidor. Juntamente com o gosto por produtos de 
luxo, deve existir um poder de aquisição em igual proporção. Isso demonstra que o indivíduo 
é organizado, porque inicialmente ele deve adquirir bens para sua subsistência e depois 
dispõe de seus recursos para comprar bens supérfluos. Essa é a denominada renda 
discricionária. Ademais, as ferramentas de crédito possibilitam o maior alcance aos 
produtos, já que existem as vendas em prestações, fato relativamente comum no Brasil, 
mesmo se tratando do setor de luxo, que é a minoria (KOSMAN, 2009).  

Ponto (distribuição): a política de distribuição de produto tem que ser condizente 
com a altivez e raridade do produto. É preciso um distinto canal de distribuição que agregar 
valor ao produto. A distribuição de artefatos de luxo deve ser limitada, de modo a escolher 
seus canais e consumidores. Diz-se que o produtor não deve vender a qualquer um. O 
fabricante pode recusar pontos que não valorizam a marca ou que não atendam conforme os 
valores da organização. Isso porque uma distribuição inadequada pode ensejar o 
desaparecimento do mito, e, logo, o desaparecimento do produto (BARTH, 1996). 

Política de promoção: a promoção de um artefato de luxo deve ser cuidadosamente 
planejada visando atingir o sonho do comprador. Deve carregar consigo a promessa de luxo, 
ostentação, exclusividade, poder, elegância. Quando existe uma promoção de um bem de 
luxo, os apelos emocionais são mais elaborados do que com a própria introdução do produto 
no mercado (BARTH, 1996).  

A figura 2 apresenta o tradicional conceito de Marketing direcionado aos bens de 
luxo. Confira-se, segundo Giuliani (2013): 
 

 

 

 

Figura 2: Composto de Marketing  
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Fonte: (GIULIANI, 2013, p. 40) 

 
 

O composto de marketing ou 4Ps é o detalhamento estratégico de como uma 
organização deve se posicionar. Essa posição é essência, haja vista que é através dela que é 
possível criar táticas de marketing com o fim de obter uma vantagem competitiva no 
mercado (COBRA, 2008).  
 
 
2.3.3 Tipos de comportamento de compra  
 
 

Ao resolver adquirir um bem, durante o processo de compra, o consumidor faz 
diversas considerações desde as mais simples, até as mais complexas. A essas oscilações, 
denomina-se comportamento de compra. O comportamento de compra é complexo, quando 
o consumidor está entrelaçado nesse universo de compras, tanto que sabe distinguir com 
precisão, as diferenças entre as marcas. Diante disso, ele está apto a analisar os pormenores 
que existem entre os objetos similares. No comportamento de comprar com dissonância 
reduzida, existe o envolvimento por completo do consumidor, em virtude do preço do bem 
perseguido. No entanto, nesse ato, o consumidor não é tão minucioso quanto as diferenças 
entre os produtos e ao fim da compra. Nesse caso ele pode sofrer um desconforto pós-
comprar ao pensar que poderia ter feito um negócio melhor. Já o consumidor que não tem 
envolvimento pleno com a compra é aquele que compra coisas rotineiras, como sal, açúcar, 
arroz, etc. Esse consumidor não se desgasta muito pensando na marca, e na maioria das 
vezes, opta pelo preço mais conta (MAGALHÃES, 2009).  

Já no mercado de luxo ocorrem todos esses comportamentos, em conformidade com 
as características do bem desejo. O valor do bem geralmente é que direciona esse 
comportamento, de sorte que o consumidor ao adquirir um objeto muito valioso, como um 
automóvel ou um imóvel, ele se vale mais da análise complexa, para decidir. Alguns bens de 
luxo seduzem, mais pela marca, tanto que alguns detalhes são ignorados. Essas situações são 
mais propensas para o consumidor sofrer uma dissonância pós-compra, em razão da 
ostentação que vem junto com a compra. Nesse caso, o consumidor assume o sacrifício de 
comprar algo muito valioso, pela sua simples representação (SILVEIRA, 2015).  
 

3. Metodologia 
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Método pode ser conceituado como o caminho para se chegar a um determinado fim. 

Já método científico pode ser definido com um conjunto de procedimentos, tanto intelectuais 
quanto técnicos, utilizado para se alcançar o conhecimento. Um trabalho científico mostra-se 
eficiente quando se utiliza de métodos e técnicas que devem ser utilizados em conformidade 
com o objetivo da pesquisa (LAKATOS; MARCONI, 2016). 

Ao se tratar de pesquisa exploratória, tem-se que as informações necessárias são 
amplas e o processo de pesquisa eleito é flexível e não depende de estruturas. Malhotra 
(2005, p. 100) afirma que: “a pesquisa exploratória se caracteriza por flexibilidade e 
versatilidade com respeito aos métodos, porque não são empregados protocolos e 
procedimentos formais de pesquisa”. 

Já a pesquisa qualitativa trata-se de uma metodologia importante a ser utilizada na 
pesquisa exploratória. Isso porque ela pode ser feita na forma de grupos de foco e 
entrevistas individuais, com profundidade para desvendar quais anseios são 
verdadeiramente importantes para os consumidores. Esses sentimentos não são 
apresentados e revelados em uma pesquisa quantitativa. Necessário se faz uma entrevista 
profunda, feita individualmente, de modo a consentir uma sagaz exploração de cada 
entrevistado. Desta forma, é possível revelar sentimentos subjacentes, tais como crenças, 
atitudes e valores (LINTZ; MARTINS, 2007). 

No presente estudo, utilizou-se o método e pesquisa quantitativa e qualitativa com 
abordagem direta, não sendo oculta, ou seja, a finalidade do projeto foi demonstrada aos 
entrevistados, tendo sido realizado um esquema pré-definido, de modo que o fraseado 
específico das perguntas e a ordem de sua formulação foram influenciados pela resposta do 
entrevistado (LAKATOS; MARCONI, 2016).  

A pesquisa quantitativa é uma modalidade de investigação científica que se vale de 
diferentes técnicas para quantificar opiniões e informações de um estudo determinado. Ela é 
usada para compreender e ressaltar o raciocínio lógico e todas as informações que se possam 
mensurar sobre as experiências do homem (GÜNTHER, 2006).  

Os dados obtidos foram através de entrevista individual e estruturada, com duração 
média de 10 minutos, nas datas dos dias 24 a 26 de maio, no horário noturno, 
aproximadamente entre às 22h às 01h, no Parque de Exposição Sebastião Alves do 
Nascimento durante a realização da FENAMILHO (Festa Nacional de Milho).  

Foram incluídos nos estudos, voluntários dispostos a responder, sendo eles de 
qualquer gênero, maiores e capazes que compram produtos de luxo.  

Para elaboração da revisão literária foram utilizados livros, publicações de artigos 
científicos, monografias, dissertações e revistas eletrônicas, entre outras, localizadas em 
acervo digital, ou versão física. Tal levantamento foi compreendido no mês de maio de 2018. 
 
 
3.2 Objeto da pesquisa 
 
 

Considerando os objetivos desta pesquisa, procurou-se para compor a entrevista, 
jovens adultos de Patos de Minas, todos maiores de idade, consumidores de marcas de luxo, a 
partir dos seguintes fatores exíguos: a) sexo; b) faixa etária; c) renda familiar mensal em 
salário mínimo; d) grau de instrução; e) motivação; f) comportamento. 

Conforme exposto no Gráfico 1 abaixo, em conformidade com os dados obtidos na 
pesquisa, houve equivalência entre o sexo dos entrevistados, mas houve predominância 
entre pessoas do sexo feminino. Este indicativo é importante principalmente porque é em 
suas peças de roupa que as marcas estão mais em evidência (SCHMITZ, 2010).  

 
 
 
Gráfico 1: Sexo dos entrevistados 
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Fonte: (Dados da pesquisa 2018) 

 
 

Os fatores faixa etária, espaço público específico escolhido e padrão socioeconômico 
estão ligados. Mulheres de 20 a 29 anos que frequentam os camarotes da Festa Nacional do 
Milho foram identificados como indicativo de médio e alto padrão socioeconômico, de acordo 
com o Gráfico 2 e Gráfico 3 seguir.  
  
 

 
Gráfico 2: Faixa etária dos entrevistados  

 

Fonte: dados da pesquisa 2018.  

 

 

 

 

Gráfico 3: Renda Familiar Mensal em Salário Mínimo (S.M)   
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            Fonte: Dados da pesquisa 2018.  

 
Gráfico 4: Grau de instrução dos entrevistados  

 

      Fonte: Dados da pesquisa 2018.  

 
A Festa Nacional do Milho (Fenamilho ou Festa do Milho) é a principal festa do 

município de Patos de Minas, se destacando como a maior festa agropecuária do estado de 
Minas Gerais. A primeira festa realizou-se em 1956 no distrito de Bom Sucesso e tinha como 
principal objetivo um desfile de moda. Surgiu com a necessidade de se criar um evento que 
movimentasse a cidade, com bailes, festas da colheita ou recursos para movimentar obras da 
cidade. Nessa primeira festa, as crianças teceram artigos de artesanato, como flores de palha, 
balaios e carrinhos de boi, usando a palha de milho. As mães dos alunos e outras professoras 
ajudaram na culinária, preparando bolos e broas de fubá, canjica e pipoca (FERNANDES, 
2018).  

O público alvo dos camarotes da Fenamilho são pessoas adultas com faixa etária 
entre 21 e 35 anos, pertencentes a classe social média/elevada, que buscam qualidade nos 
serviços e produtos, se propõem a sacrifícios para adquirir produtos de luxo, em razão da 
ostentação ou qualidade. 

 
O consumidor de mercado de luxo esta  conformado por um grupo heteroge neo de 
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pessoas. Entender suas necessidades, como se comunicam, suas motivaço es e valores e  o 
novo desafio das empresas do setor. (CASAS 2015).  

 
 

4. Resultados da pesquisa 
 
 

Pode-se afirmar que a motivação é a força que induz ação, relacionando-se com 
decisões, que podem ser conscientes ou não, envolvendo, questionamentos em conformidade 
com a tarefa ou atividade. A motivação compõe-se de quatro dimensões: o interesse, foco, 
intensidade e persistência. O interesse e foco têm a ver com a definição do objetivo, já as 
definições de intensidade e persistência têm a ver com a etapa de cumprimento do objetivo 
(AMUI, 2006). 

De forma geral, o consumo de luxo inclui como motivações-base: o luxo “para os 
outros”, que tem um símbolo social, ou seja, uma motivação externa e o luxo “para o 
próprio”, com significado subjetivo, ou seja, uma motivação interna. Essa (AMUI, 2006). 

As decisões do consumidor são ligadas muitas vezes na qualidade do produto, assim 
como propriedades do valor da marca, status, prestígio social, desde que são visíveis no 
comportamento de aquisição deste produto. Ao decidir comprar, o consumidor enquanto 
indivíduo é impulsionado a fazê-lo, em virtude de suas necessidades (PERERA; BIDO; 
KIMURA, 2010). 

Os entrevistados explanaram de forma voluntária sobre o consumo de luxo de uma 
forma geral. Através da técnica projetiva, houve uma conversa a respeito do consumo de luxo 
nos setores de vestuário, joias e carros. A partir das entrevistas e do questionário realizado, 
foi possível identificar três dimensões que mais se destacaram no discurso dos 
consumidores a respeito do consumo de luxo: a qualidade, a exclusividade e compensação. 
Essas dimensões aparecem bastante interligadas nas entrevistas, quase indissociáveis 
(CARVALHO; MESQUITA, 2009).  

Em conformidade com o Gráfico 3, a seguir, demonstra que entre os entrevistados, 
90% responderam que são motivados a comprar um artigo de luxo porque a “qualidade é 
melhor”. Outros 67%, entretanto, afirmaram que é porque “merecem”. Por outro lado, 
somente 34% afirmaram que é pelo “status” que traz o bem perante a sociedade. Confira-se: 
 

GRÁFICO 3: Motivos que levam os entrevistados a comprarem artigos de luxo.  

 

FONTE: Dados de pesquisa (2018) 

 

Para os consumidores, se aponta no Gráfico 3, parece ser aceitável que um produto 
de qualidade venha acompanhado de um preço alto e por ser caro, se torne automaticamente 
exclusivo. Os 50 entrevistados, em algum momento da entrevista, fizeram associações de 
produtos de luxos simplesmente por terem alto custo.  

Quando se trata de bens de luxo, o consumidor procura representatividade, que 
envolve um complexo processo de decisão, que pode ser racional, ou seja, tem a ver com a 
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qualidade e originalidade do produto ou irracional, ou seja, tem a ver com a distinção, apreço 
pelo bem ou buscando integrar a uma categoria social (CARVALHO; MESQUITA, 2009). 

O preço alto, por sua vez, é apontado como uma característica que torna o produto 
restrito e exclusivo a um determinado segmento de consumidores.  

Conforme o estudo de McKensey “Capturing the hearts of Brazil’s luxury con- sumers”, 
o consumidor brasileiro de luxo quer as últimas novidades em produtos e serviços, 
disponibilidade e rápido acesso, alto nível de serviço, maior customização e meio de crédito 
parcelado no pagamento. Estas demandas por parte do comportamento do consumidor 
brasileiro talvez sejam o resultado de experiências passadas de hiperinflação. (CASAS, 2015, 
p.159) 

Em relação ao comportamento de compra de bens de luxo, 63% dos entrevistados 
afirmaram que compram e “recomendam para outras pessoas”, 58% responderam que 
“sempre recompram”. No entanto, somente 26% responderam que compram “sem planejar 
muito”. Veja-se Gráfico 4.  
 
 

GRÁFICO 4: Comportamento de compra de artigos de luxo dos entrevistados.  

 
FONTE: Dados da pesquisa 2018. 

 
O consumidor de luxo no  rasil e  sofisticado, bem informado e antes de fazer suas compras 
quer ter acesso ao conhecimento pre vio do produto, ja   que com tanta informaça o no mundo 
hiperconectado ele procura novas experiências, propostas que preenchem seus sentidos, 
distintas formas de construção de sua existe ncia e esta  disposto a pagar por isso. Os 
consumidores brasileiros buscam o que não encontram em outro país, [...] querem peças 
exclusivas com personalidade desejam consumo imediato do que e  novo e do que e  o melhor. 
(CASAS 2015). 
 
 
5. Conclusão 
 
 

O consumo é um dos maiores símbolos da sociedade hodierna. Estudar esse universo 
evidencia que, a escolha da compra suplanta a seara individual e alcança outras influencias, 
como uma forma de socializar, permanecer em uma categoria social. De uma análise do 
comportamento de compra do consumidor, é possível identificar o indivíduo, estimar se ele 
pertence a um determinado setor social ou se ele pretende ascender a esse setor. A forma 
como o consumidor se comporta demonstra a forma como ela quer se conhecido na 
sociedade. 
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A realização deste trabalho possibilitou a averiguação do consumidor de luxo e o que 
ele é capaz de fazer para obter certos valores através da compra. Foi possível também 
identificar quais são os fatores indicadores do consumo de luxo para um público específico, 
qual seja, o jovem que frequenta os camarotes da Festa do Milho.  

Segue, portanto, uma análise sintetizada dos resultados. Concluiu-se que os agentes 
indicadores de consumo de luxo para este grupo são: Qualidade, que pode ser apontada com 
uma justificativa de compra para os produtos de luxo, ou seja, quando o benefício é tangível, 
a qualidade é assinalada como vetor no processo de decisão da compra. Compensação, que 
pode ser distinguida quando o entrevistado afirma que adquire um artefato de luxo para “se 
sentir melhor” ou “porque merece”, ou seja, o indivíduo adquire um bem para compensar 
frustrações pessoais, como uma recompensa por uma dificuldade que está passando ou como 
prêmio por uma vitória alcançada. Distinção que foi muito enfatizada nas entrevistas, 
porque ao adquirir um produto de luxo, o entrevistado responde que o fez “porque dá status” 
ou “porque são inovadores”. 

Diante do estudo apresentado, é possível concluir, através da análise do 
comportamento do consumidor, que a compra de produto de luxo é uma forma de expressão. 
Esses bens são adquiridos para que o consumidor interaja e essa compra se dá em razão, 
principalmente, de seu valor simbólico. Desse modo, além de trazer uma satisfação interna, o 
consumidor busca integrar-se dentro de um grupo social.  
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