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RESUMO 

O objeto de estudo deste trabalho é o grupo empresarial Meia Sola, que é o maior e mais 

importante do segmento de acessórios de novo luxo no mercado de moda de Fortaleza, 

estando em operação há trinta e um anos. Esta pesquisa tem a finalidade de abordar aspectos 

do luxo e do novo luxo, já que as marcas do grupo (Meia Sola Acessórios e as franquias da 

Arezzo, da Schutz, da Anacapri e da L’Occitane) comercializam produtos deste segmento. 

Foram analisados a concorrência interna e o domínio de mercado exercidos por essas 

empresas na cidade através das metodologias pesquisa bibliográfica, documental e qualitativa.  

Foi percebido que o Grupo Meia Sola atende a diferentes públicos – alvos e concorre entre si 

de modo que todas as marcas não se prejudicam com essa concorrência. 

Palavras-chave: Novo luxo. Concorrência interna. Mercado. Moda. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The object of this work is the Meia Sola bussiness group, which is the largest and most 

importante of the new luxury acessories segment in Fortaleza’s fashion market, having been 

in operation for thirty one years. This research aims to address aspects of luxury and new 

luxury, since the brands of the group (Meia Sola Acessórios and the franchises of Arezzo, 

Schutz, Anacapri and L’Occitane) market products of this segment. The internal competition 

and market dominance exercised by these companies in the city were analyzed throught 

bibliographic, documentray and qualitative researh methodologies. It was perceived that the 

Meia Sola Group serves diferente target audiences and competes with each other so that all 

brands are not harmed by this competition. 

Keywords: New luxury. Internal Competition. Marketplace. Fashion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos vinte anos, o poder de compra da população brasileira como um todo 

cresceu devido à novas implementações na política e com isso, mais de noventa milhões de 

pessoas passaram a fazer parte da chamada “nova classe média”, que deseja hábitos de 

consumo por vezes não compatíveis com o seu poder aquisitivo. Somando-se isso aos 

investimentos de grandes grifes internacionais no Brasil nos últimos anos, pôde-se observar 

que o luxo no país tem crescido na proporção de duas a três vezes o crescimento do PIB 

(Produto Interno Bruto)
1
. Desde meados da década de 1990, quando houve a estabilização da 

moeda e a abertura da economia, várias marcas de luxo entraram no país
2
.  Este fato 

econômico, somado ao costume mercadológico brasileiro de venda parcelada, faz, cada vez 

mais, com que os brasileiros prefiram “comprar em casa” produtos importados do que quando 

vão viajar para poder pagar de forma parcelada
3
. De acordo com uma pesquisa publicada 

pelas Nações Unidas em 2006, apenas 66 bilhões de pessoas (o que equivale à apenas 1% da 

população mundial) possuem patrimônio igual ou superior a 500 mil euros, o que os 

enquadraria no pequeno hall dos consumidores do mais alto luxo. No entanto, o que se tem 

observado é que estas pessoas não são as únicas consumidoras deste tipo de mercado, tendo 

em vista o crescimento da classe média, o aumento do consumo, as possibilidades de 

parcelamento, dentre outros fatores
4
. 

No Brasil, a venda de artigos de luxo, sejam produtos de moda ou de outro setor, é 

crescente e a admiração pelas marcas que os comercializam é real e frequente. Dentro dos 

meios que a moda abrange, um dos segmentos que mais vende é o de acessórios (não joias, 

mas bolsas, sapatos e similares por carregarem o nome e o símbolo da grife sem custarem o 

valor de peças de vestuários dessas grandes marcas que costumam ser exorbitantemente 

caras).  

                 Os brasileiros gastam muito, quando comparados aos povos de outros países, e 

tem-se percebido que o mercado de moda é o que mais cresce no país
5
. Atualmente, o país é 

considerado campeão de vendas em diversos setores, pois é o maior consumidor mundial de 

perfumes, o quarto maior mercado global de carros, o terceiro de cosméticos e de cerveja e 

                                            
1
 Tejon, 2010, p. xiii 

2
 D’Angelo, 2006, p. 13 e 14 

3
 Diniz, 2012, p. 65 

4
 Tejon, 2010, p. 18 

5
.http://istoe.com.br/195047_COMO+OS+BRASILEIROS+GASTAM/ e http://exame.abril.com.br/revista-

exame/a-moda-que-vale-bilhoes/. Acesso em 02 de julho de 2016.  

http://istoe.com.br/195047_COMO+OS+BRASILEIROS+GASTAM/
http://exame.abril.com.br/revista-exame/a-moda-que-vale-bilhoes/
http://exame.abril.com.br/revista-exame/a-moda-que-vale-bilhoes/
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lidera ainda outros nichos como o de gravatas e o de achocolatados. Esse fenômeno é fruto do 

enriquecimento da população, que vem gastando mais e com mais qualidade
6
. Isso se explica 

pelo fato de que quanto mais as pessoas enriquecem, mais se preocupam em mostrar isso para 

o mundo e não há maneira mais explícita, fácil e rápida do que exibir no próprio corpo, 

através da moda, sua nova e melhor condição financeira. 

Porém, apesar das políticas públicas que melhoraram o cenário de condição de 

compra dos brasileiros, de 2014 a 2016, o país passou por uma séria crise econômica que 

abalou muitos setores do mercado devido às dificuldades sofridas, sobretudo, pela classe 

média. O Brasil ainda tenta se recuperar dessa crise financeira que trouxe mais prejuízos para 

os setores que não vendem artigos de necessidades básicas, mas de desejo. As empresas 

comercializadoras de artigos de novo luxo estão dentre as que mais apresentaram caídas nas 

vendas devido às dificuldades que seu público alvo e consumidor passaram
7
. 

Trazendo estas informações para um cenário mais próximo, a cidade de Fortaleza, 

observa-se um domínio de mercado de um grupo empresarial no segmento de acessórios 

(mais especificamente sapatos e bolsas), já que três das suas cinco empresas de acessórios têm 

como foco consumidoras das classes A e B. Estas marcas são as líderes, no estado, na 

celeridade em trazer tendências, informação de moda e exclusividade no segmento ao qual 

pertencem, além de proporcionarem personalização de alguns acessórios. Com isso, é possível 

se pensar em concorrência entre as marcas do Grupo Meia Sola
8
. 

Devido a uma das recentes tendências mundiais de mercado, a da união de 

grandes empresas dentro de um grande conglomerado empresarial que por vezes abrange 

marcas similares ou concorrentes, o Grupo Meia Sola parece lidar e administrar muito bem 

com esta concorrência interna, já que lidera o posto de comercialização de algumas das 

melhores marcas de acessórios de luxo do país, além de revender outras internacionais.  

Os conglomerados começaram a surgir quando, em meados dos anos 1990, 

diversas corporações financeiro-industriais passaram a adquirir marcas e fundir essas 

aquisições por meio de um trabalho intensamente sistemático. Em geral, as empresas 

envolvidas eram de pequeno ou médio porte e as marcas de luxo, em sua maioria, pareciam 

                                            
6
 http://istoe.com.br/195047_COMO+OS+BRASILEIROS+GASTAM/ . Acesso em 17 de maio de 2016.  

7
 http://www.gazetadopovo.com.br/economia/classe-a-foi-a-que-mais-empobreceu-na-crise-

00d35bf2rmr56f2ejgafl10ws . Acesso em 12 de julho de 2017. 
8
 A empresa autorizou a utilização de seu nome nesta pesquisa através do seu gerente de marketing e 

administração André Albuquerque, que é também um dos sócios da marca. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/classe-a-foi-a-que-mais-empobreceu-na-crise-00d35bf2rmr56f2ejgafl10ws
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/classe-a-foi-a-que-mais-empobreceu-na-crise-00d35bf2rmr56f2ejgafl10ws
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estar isoladas, pois muitas eram empresas familiares e trabalhavam com vários processos 

artesanais, típicos de marcas do mais alto luxo
9
. 

Um dos maiores e melhores exemplos de grande conglomerado empresarial de 

moda é o grupo LVMH (Louis Vuitton Möet Hennessy) que está por trás de grifes como 

Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Cèline, Fendi, Marc Jacobs e Donna Karan, além de 

outras marcas de luxo que não pertencem ao segmento fashion como a Moët Chandon, a Dom 

Pérignon e a Hennessy, mas pertencem ao mesmo universo em que vivem seus 

consumidores
10

. O LVMH, que nasceu em 1987 com a união dos grupos franceses Louis 

Vuitton e Moët Hennessy, é considerado o maior conglomerado de produtos de luxo do 

mundo, abrangendo vários segmentos do mercado de luxo como o de bebidas, o de moda, o 

de perfumes e cosméticos e o de relógios. Entre as principais marcas do grupo estão: Louis 

Vuitton, Christian Dior, Givenchy, DKNY, Fendi, Kenzo, TAG Hauer e Chandon. 

Estes grandes grupos empresariais unem moda a negócios de maneira direta e 

investem muito em ações de branding e marketing e têm como objetivo a venda de produtos 

de excelente qualidade, em quantidades consideráveis para um público constituído, 

majoritariamente, por classes alta e média alta, que costumam ser as que mais alimentam a 

“aura” do luxo e a valorização da exclusividade de comprar por preço elevado atualmente. O 

branding é uma espécie de promessa ao cliente sobre como ele poderá “experienciar” uma 

marca, já o marketing visa identificar as necessidades não atendidas no mercado e a 

desenvolver produtos, serviços ou ações que supram essas necessidades e que conquistem o 

consumidor por meio da ideia de que a marca estaria proporcionando a realização ou 

satisfação de um desejo do cliente
11

. Estes conceitos estão ligados e ambos se referem ao 

estudo de possibilidades e implementações de ações para o sucesso de uma marca. 

É devido a esse fato que se tomou como objeto de estudo, a análise e 

compreensão do aspecto da comercialização do luxo, da concorrência interna que ocorre entre 

as marcas do conglomerado Meia Sola e de seu aparente domínio de mercado no segmento ao 

qual pertence na cidade de Fortaleza. 

 Diante dessas notas introdutórias acerca do tema, definiu-se a seguinte 

problemática: como se dá a concorrência interna, as percepções sobre o luxo e o domínio do 

mercado de acessórios desse segmento no Grupo Meia Sola na cidade de Fortaleza? Para o 

alcance dessa questão, buscou-se responder a outros questionamentos mais específicos: 1) 

                                            
9
 Passarelli, 2010, p. 57 

10
 Idem, 2010, p.53 

11
 Lindstrom, 2012, p. 5 
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Quais são as empresas pertencentes ao Grupo Meia Sola e quais as características de cada 

uma?; 2) O Grupo Meia Sola possui, em suas empresas, características de marcas de luxo?;3) 

Como o Grupo lida e administra com a concorrência interna entre suas empresas já que 

pertencem ao mesmo segmento?; 4) Quais os concorrentes diretos e indiretos do Grupo Meia 

Sola em Fortaleza?; 5) Como o grupo alcançou e se mantém no domínio de mercado que 

exerce em Fortaleza sobre o segmento de acessórios para as classes A e B? 

 O problema surgiu a partir do interesse pessoal que se tem sobre o tema 

somado à percepção de que, por meio de pesquisas realizadas, o tema escolhido ainda não foi 

pesquisado ou discutido por outros autores, talvez em virtude de sua especificidade, que se 

propõe a analisar o grupo, suas marcas e seus resultados de venda por um ponto de vista 

mercadológico. A combinação dos aspectos abordados é de certa forma, uma pesquisa com 

traços mais mercadológicos, empresariais e administrativos que sociais. Ou seja, a análise será 

feita do ponto de vista da empresa e não de seus consumidores. Uma das motivações para esse 

viés da pesquisa se deu a partir da observação de que existem mais estudos sobre o luxo do 

ponto de vista dos consumidores do que das marcas. Além disso, há ainda interesse 

acadêmico e científico no que tange aos conglomerados empresariais e em como são 

formados e administrados. O objetivo geral desta pesquisa monográfica é realizar um 

estudo sobre o Grupo Meia Sola do ponto de vista mercadológico. Os objetivos específicos 

buscam: estudar a história do luxo e do Grupo Meia Sola, além de investigar características da 

marca e de seu marketing; investigar se os produtos comercializados pelo Grupo Meia Sola 

são considerados, por ele, artigos de luxo; apresentar o perfil das marcas componentes do 

Grupo; compreender como o Grupo Meia sola lida com a concorrência interna e direta entre 

suas marcas; e entender como se dá o domínio de mercado das marcas componentes do Grupo 

no cenário de acessórios de luxo em Fortaleza.  

Quanto à metodologia aplicada na investigação desse estudo de caso, denomina-se 

método dedutivo
12

, sendo as hipóteses investigadas por meio da pesquisa bibliográfica e 

documental. O método dedutivo, de acordo com o entendimento clássico, é o método que 

parte do geral para o particular. Este método ocorre por meio de aplicações de princípios, leis 

ou teorias consideradas verdadeiras e indiscutíveis, aplicadas ao caso a ser analisado.  

A abordagem é de cunho qualitativo aliando descrição à explicação, pois à medida 

em que se obtém maiores informações, pode-se aprofundar na compreensão. Quanto a seus 

objetivos, é descritiva, haja vista que busca descrever e esclarecer o assunto observado. É 

                                            
12

 Prodanov, 2013, p.27 
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descritiva e exploratória, uma vez que se busca não só descrever, explicar, classificar, 

esclarecer e interpretar o fato, mas também aprimorar as ideias em torno deste. Além disso, a 

metodologia conta ainda com informações concedidas em entrevista com um dos sócios-

proprietários da marca em estudo.  

O trabalho conta com um capítulo introdutório, um metodológico e dois dedicados 

à pesquisa e análise dos dados, além das considerações finais. O segundo capítulo é o que 

começa com a pesquisa efetivamente por meio de um apanhado histórico do mercado de luxo, 

desde o seu surgimento até os dias atuais. O capítulo se subdivide em três itens que trazem 

conceito e história do mercado de luxo, além de sua venda em níveis global, nacional e 

estadual. O terceiro capítulo, apresenta o Grupo Meia Sola, sua história, as marcas que fazem 

parte do mesmo, aspectos de marketing adotados pela marca, e explica porque os produtos 

vendidos pelo Grupo se encaixam na categoria de luxo. Para finalizar, no quarto capítulo, é 

estudada a concorrência entre as marcas do Grupo e o domínio de mercado do mesmo em seu 

segmento na cidade de Fortaleza. 

Compreender o poder de liderança de mercado do Grupo Meia Sola no segmento 

de acessórios de luxo em Fortaleza, bem como seus meios para o sucesso e suas 

características de marca e de marketing, torna mais fácil que se perceba o domínio de 

mercado exercido pelo grupo empresarial em estudo. Há ainda a intenção de se fazer entender 

como ocorre a concorrência entre as marcas do grupo, tendo em vista que cada uma possui 

uma identidade de marca bem definida que as diferem.  
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 Tipo de Pesquisa 

 

Para a realização do presente estudo e alcance de seus objetivos foi necessário 

mais de um tipo de metodologia para que o tema pudesse ser estudado, contemplado e 

desenvolvido de forma satisfatória. De acordo com os objetivos geral e específicos, foi 

necessária a elaboração de uma metodologia que permitisse a obtenção de respostas 

satisfatórias para os questionamentos deste tema que consiste em um estudo de caso. Segundo 

Deslandes (1994): “[...] a metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o 

conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do potencial 

criativo do investigador” (p.16).  Portanto, a base teórica foi aprofundada antes que se 

estudasse, de fato, o problema principal com o objetivo de entendê-lo e explica-lo de forma 

satisfatória. 

A base da pesquisa em questão é bibliográfica e documental, de cunho qualitativo 

e aliará descrição à explicação, pois além de obras de autores foram observados, como 

documentos, o site institucional do grupo e os sites institucionais das marcas franqueadas que 

contribuíram para a discussão do tema e para a compreensão de alguns aspectos específicos, 

como a parte da pesquisa que analisa a marca e seu marketing. 

Na pesquisa qualitativa é comum que o pesquisador busque primeiramente 

entender, segundo a perspectiva do entrevistado, e a partir de então, é que poderá desenvolver 

interpretação própria com base nos resultados de sua pesquisa.   

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. [...] ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

(DESLANDES, 1994, p.21) 

 

Com a união destes aspectos metodológicos é que se busca estudar para atingir 

resultados na pesquisa a fim de compreender o tema. Além disso, foi utilizado o método 

dedutivo, que foi proposto pelos racionalistas Descartes, Spinoza e Leibniz e, pressupõe que 

só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro. O raciocínio dedutivo tem o objetivo 

de explicar o conteúdo das premissas por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem 
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descendente, de análise do geral para o particular, chegando-se a uma conclusão através do 

uso da lógica. 

Já o estudo da concorrência interna e do domínio de mercado das marcas do 

Grupo Meia Sola na cidade de Fortaleza foi realizada uma entrevista com um dos sócio-

proprietários do grupo: André Albuquerque. Tendo em vista que o objetivo do estudo é 

compreender a liderança de mercado das marcas pertencentes ao grupo empresarial no cenário 

de acessórios de luxo comercializados nessa cidade, além da concorrência entre as marcas e 

como isso afeta o Grupo. 

 

2.2 Área de Abrangência  

 

Como universo da presente pesquisa foi selecionado, como área de abrangência, o 

estudo do próprio grupo empresarial Meia Sola a partir de estudos teóricos e das informações 

extraídas da entrevista com um dos sócios da marca André Albuquerque, que é também 

diretor executivo dos setores de Marketing e de Administração da empresa. 

 

2.3 Plano de coleta de Dados  

 

A pesquisa se desenvolveu em etapas, quais sejam: levantamento bibliográfico; 

pesquisa documental e análise de fontes que obtivessem dados sobre o assunto em questão; 

elaboração de perguntas para a entrevista com um dos sócios do Grupo com questões que 

respondessem aos questionamentos propostos pelo tema da pesquisa e ao final, análise geral 

do apurado e discussão aliando às informações coletadas bibliograficamente e por meio da 

entrevista.  

Através de pesquisa bibliográfica, foi feito um levantamento de informações sobre 

o mercado de luxo e a moda, pontuando temas como o marketing e a segmentação do 

mercado da moda. Essa pesquisa se propõe ainda a trazer informações sobre a tendência dos 

conglomerados empresariais de moda, sobre o Grupo Meia Sola e suas marcas e sobre a 

liderança de mercado por ela exercida em nossa cidade. De acordo com Gil (2009): “a 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos” (p.44), isso permite que seja possível encontrar 

temas mais específicos que possam conter informações úteis para a pesquisa, e acabem por 

complementar a base da pesquisa bibliográfica.  
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A segunda etapa consistiu na análise das informações colhidas com o 

levantamento bibliográfico acerca do tema. 

A terceira etapa consistiu na elaboração de entrevista estruturada ou semi-

estruturada, de preferência presencial, com André Albuquerque, que é sócio do grupo familiar 

Meia Sola. A entrevista trata de compreender aspectos desta marca como a categoria de 

produto que vendem, a concorrência entre suas marcas e a liderança de mercado observada no 

segmento a que pertencem na cidade de Fortaleza e confirmada pelos sites institucionais da 

Meia Sola Acessórios e do grupo empresarial Arezzo&Co.. Esse fato tem importância 

significativa para que o resultado final da pesquisa seja satisfatório, e traga melhor 

compreensão. A pesquisa nos sites institucionais das marcas foi fundamental, tendo em vista 

que esta é a maior fonte, atualmente disponível, sobre essas marcas, sua história e seus 

produtos. 

 

2.4 Categorias Analíticas 

 

De acordo com Minayo (1994, p.94), as categorias analíticas são: 

 

[...] são aquelas que retem historicamente as relações sociais fundamentais e podem 

ser consideradas balizas para o conhecimento do objeto nos seus aspectos gerais. 

Elas mesmas comportam vários graus de abstração, generalização e de aproximação. 
 

Para este trabalho, foram considerados como categorias analíticas, ou indicadores 

de constituição e desenvolvimento da pesquisa: A – Luxo; B – Mercado; C – Grupo Meia 

Sola. 

As categorias foram escolhidas de acordo com o tema de pesquisa, destacando as 

palavras-chave para o estudo sobre o tema. 

Luxo
13

 é uma das categorias analíticas deste trabalho tendo em vista a natureza 

dos produtos que o Grupo Meia Sola comercializa.  

Mercado
14

 é outra categoria analítica por causa do viés que foi escolhido para se 

estudar o assunto em questão – escolheu-se pesquisar o Grupo do ponto de vista 

mercadológico e não, do ponto de vista do consumidor. 

                                            
13

 Pode-se compreender luxo por meio de um breve comentário sobre o que se compreende por bem ou produto 

de luxo, que segundo Passarelli (2010, p.12): “Um bem luxuoso tem forte apelo emocional, pois sua compra não 

obedece aos valores de utilidade, mas, sim, aos valores da beleza e da fantasia.”. 
14

 “Um mercado é o conjunto de todos os compradores, efetivos e potenciais, de uma oferta ao mercado.” 

KOTLER, 2007, p. 140 



21 

 

 

O próprio Grupo Meia Sola foi escolhido como terceira, e última, categoria 

analítica já que é o principal objeto de estudo de todo esse trabalho. A partir do estudo do 

mesmo foi possível que se compreendesse vários aspectos de grande relevância para a 

compreensão de sua competitividade mercadológica. 

 

2.5 Tratamento de Dados  

 

 Os instrumentos utilizados para o tratamento de dados desta pesquisa foram: análise 

documental por meio dos sites institucionais das marcas Meia Sola, Arezzo, Arezzo&Co., 

Schutz e Anacapri, entrevista semiestruturada, além da pesquisa bibliográfica. 

A análise documental visa recolher materiais escritos que podem servir de fonte de 

informação acerca do objeto de estudo. Neste trabalho as informações adquiridas nos sites 

institucionais acerca das marcas foram de grande importância para a compreensão de sua 

história, do público-alvo de cada uma, bem como dos produtos comercializados. A entrevista 

tem como objetivo a coleta de dados para que algumas dúvidas acerca o objeto de estudo 

sejam sanadas e algumas hipóteses sejam confirmadas ou rejeitadas. 

 



22 

 

 

3 MERCADO DE LUXO DE MODA 

O presente capítulo tratará de vários aspectos que envolvem o luxo para que se 

possa compreender o tema e os objetivos do trabalho. Serão aqui discutidos conceitos de luxo, 

história do luxo, mercado, marca e marketing de luxo e, o luxo no Brasil e em Fortaleza. 

 

3.1 Mercado de luxo: conceito e história  

 

O segmento de moda é considerado um dos mais importantes, financeiramente 

falando, para o mercado do luxo geral no mundo. Diniz (2012, p. 36) diz que o segmento de 

moda é “a menina dos olhos” do mercado do luxo em escala global. O mercado de moda, seja 

ele de luxo ou não, é constituído por pessoas cuja mente está voltada para o simbolismo social 

da posse de bens e de aceitação dos outros
15

, quando se trata de luxo, a semiótica dos signos é 

ainda maior devido ao status que o mesmo confere aos seus usuários. De acordo com Cobra 

(2007, p. 71), a divisão do mercado em grupos de indivíduos pode ser feita levando-se em 

conta aspectos de cunhos demográficos, geográficos ou psicográficos e o luxo seria um 

destes. Portanto, podemos segmentar o mercado da moda em três principais tipos:  

 

 Mercado jovem – esse grupo abrange desde adolescentes a partir dos 9 anos 

até universitários e movimenta R$13 bilhões por ano; 

 Mercado de baixa renda – ao abranger as classes C, D e E, envolve cerca de 

50% da população brasileira, movimentando R$500 bilhões por ano, 

 O mercado de luxo – mesmo que 15% dos domicílios pertençam às classes A 

e B, possuem uma renda que corresponde a 53% do total de potencial de consumo 

do Brasil. 
Desses três segmentos, o que mais vem chamando a atenção do mundo inteiro é o 

mercado de luxo, simplesmente por atingir cifras monumentais em um país 

subdesenvolvido como o Brasil. (VIEIRA, 2011, p. 84) 

  

O mercado de luxo no mundo é segmentado em muitos setores, mas os 

principais no Brasil são: aviação, construção civil, gastronomia, hotelaria, joalheria e 

relojoaria, moda e acessórios, náutico, perfumes e cosméticos, turismo, veículos e, vinhos e 

destilados. Moda, acessórios, joalheria e relojoaria, vinhos e champanhe e perfumes, 

cosméticos e marroquinaria são os segmentos do luxo que mais têm vendido desde 2010 em 

escala global
16

. Como se pode ver no gráfico abaixo, os segmentos ligados à moda e 

acessórios, estão dentre os setores de maior destaque e importância para a economia do luxo. 

                                            
15

 Vieira; Silva, 2011, p. 84 
16

 Diniz, 2012, p. 38 
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Imagem 1 – Gráfico: Segmentos do luxo em 2010, 2011 e 2014 

 

Fonte: Diniz, 2012, p. 38 

 

Para que se possa abordar com maior precisão o mercado de luxo é preciso que, 

antes, o luxo, em si, seja abordado historicamente e conceituado para que, em seguida, se 

possa falar sobre dados mercadológicos desse segmento.  

Contextualizando historicamente o luxo de forma global, percebe-se que ele está 

presente em nossa sociedade há muito tempo e que, de acordo com a época, possuía mais ou 

menos “adeptos” por diferentes aspectos sociais e culturais. 

 
A correspondência entre o homem e o luxo remonta a tempos ancestrais. [...] 

Importante é constatar que, em certos momentos históricos, o luxo alcançou um 

maior número de pessoas e, em outros, ficou restrito a pequenos grupos 

aristocráticos, que o usavam para estabelecer uma barreira instrasponível entre os 

diversos atores sociais. [...] em determinadas épocas, tecidos, objetos e algumas 

cores eram reservadas a grupos dominantes. O uso desses itens criava uma forma de 

diferenciação social e perpetuação do poder.” (Passarelli, 2010, p. 20) 

 

Ainda sobre o surgimento do luxo na história da humanidade, Lipovetsky (2005), 

tem a dizer: 

O luxo não começou com a fabricação de bens de preço elevados, mas com o 

espírito de dispêndio: este precedeu o entesouramento das coisas raras. Antes de ser 

uma marca da civilização material, o luxo foi um fenômeno de cultura, uma atitude 

mental que se pode tomar por uma característica do humano – social afirmando ser 

poder de transcendência, sua não-animalidade. Nas sociedades primitivas mais 

opulentas, onde bens preciosos não utilitários existem e são já muito cobiçados, 

estes são igualmente redistribuídos de maneira constante. (LIPOVETSKY, 2005, p. 

22) 
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E Diniz (2012) completa trazendo a reflexão de que o universo do luxo foi criado 

pelo ser humano como necessidade de destaque perante os outros. 

 

O surgimento do universo do luxo decorre da necessidade de uma classe social 

distinta. Isso é fácil de ser visualizado se lembrarmos dos reis que pertenciam ao 

topo da pirâmide social, com um poder ilimitado para governar o seu Estado. Para se 

distinguirem, usavam produtos que davam maior imponência, através do seu 

símbolo, brilho, peso e unicidade – como coroas, brasões, anéis e ornamentos -, 

atendendo a uma espécie de “requisito” para demonstrar a sua superioridade diante 

dos seus súditos, já que as peças eram exclusivas dos reis e rainhas. Esses produtos, 

evidentemente, não eram usados fora do contexto da cultura dessa classe; eles 

tinham um significado, até mesmo para que os demais identificassem aquela 

superioridade, como no caso da vestimenta, que era composta por tecido 

especialíssimo, de uma cor rara, difícil de ser obtida. [...] Por isso, é correto afirmar 

que esses produtos incluem, além da história (riqueza), a tradição e a cultura de um 

povo. Assim, conclui-se que, desde os seus primórdios, o luxo é a medida da riqueza 

de uma classe social e, até mesmo, de uma nação, haja vista que ninguém apostaria 

na confecção e venda de peças de luxo onde não houvesse, ao menos, perspectiva 

desse consumo. (DINIZ, 2012, p. 15) 

 

 

O luxo que existe hoje em dia, conforme Passarelli (2010, p. 20 e 21), remonta ao 

momento histórico da Revolução Industrial, que foi uma grande geradora de significativas e 

revolucionárias transformações nos modos de produção, distribuição e comercialização dos 

produtos. Além disso, a Reforma Protestante também foi uma grande propulsora do mercado 

de luxo, prova disso é que o capitalismo progrediu mais rapidamente nos países reformados, 

principalmente Itália e França. Luxo e capitalismo se relacionam intimamente, pois o 

capitalismo criou condições objetivas para o desenvolvimento dos mercados qualificados por 

meio da ascensão da burguesia. Mesmo possuindo caráter semiartesanal de produção e, 

portanto, aproximando-se dos processos produtivos pré-capitalistas que não se preocupavam 

com a questão da escala produtiva ou da divisão internacional do trabalho, o setor do luxo 

ascendeu e conquistou seu espaço.  

Quanto ao conceito, luxo está, inicialmente e principalmente, ligado ao 

imaginário do que é produzido pelas maisons européias cheias de tradição, onde, no 

pensamento coletivo, se relacionam ao mais puro significado da palavra oriundo do latim, 

como reforça o autor: 

 
Luxo vem de lux, lux. Isso explica as características típicas dos objetos ditos de 

luxo. Assim, o luxo brilha e tem uma queda pelo outro, as pedras e os brilhantes; por 

extensão, cada objeto torna-se quase uma jóia em si. O aspecto visível do luxo é 

também essencial: o luxo precisa ser visto, ao mesmo tempo, por si mesmo e pelos 

outros (KAPFERER, 2004, p. 73) 
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No entanto, atualmente existem vários outros significados e conceitos atribuídos 

ao luxo que não o denotam meramente como característica de produtos ou serviços oferecidos 

pelas grandes grifes internacionais. Há controvérsias sobre o que se considera e o que não se 

pode chamar de luxo. Luxo pode ser entendido como algo bastante subjetivo, tendo em vista 

que se trata de produtos ou serviços com alta atribuição de valor e, como se sabe, valores são 

definidos pelas pessoas de acordo com vários fatores, porém, o luxo está sempre ligado ao 

desejo e, não a necessidade. De acordo com D’angelo (2006), definir luxo é algo complexo já 

que é um conceito subjetivo que dependerá de conceitos individuais variantes de pessoa para 

pessoa: 

 
A definição de luxo é tão variada justamente porque o conceito pode ser visto por 

diversos ângulos, nenhum deles é mais “correto” ou “apropriado” que o outro; 

apenas diferente. Já ouvi pessoas associando luxo à beleza e ao design, ou mesmo à 

moda, à riqueza e até a simplicidade. Cada cabeça, uma sentença sobre o luxo. 

Porém, quando entramos no mundo das pesquisas acadêmicas e dos negócios, 

definições muito diversificadas são um excelente caminho para a confusão e o 

descrédito. Difícil avaliar o potencial de um negócio, ou conduzir uma pesquisa, 

tendo como referência conceitos vagos ou amplos demais. É preciso uma 

delimitação. E toda delimitação, claro, tem um tremendo potencial de despertar 

polêmicas. (D’ANGELO, 2006, p. 66)  

 

Há também, outra forma de conceituar o luxo, trazendo ainda mais subjetividade 

no conceito ao conectá-lo à aspectos psicológicos dos tempos em que o homem ainda não era 

um ser civilizado. Este tipo de conceito reforça ainda mais que o luxo faz referência direta ao 

desejo quando desfrutado da melhor forma possível.  

 

Luxo era a trégua que a humanidade encontrava para si da luta diária pela 

sobrevivência. Era o prazer a ser encontrado na compreensão da qualidade das 

coisas materiais que eram feitas com cuidado e seriedade. Era o aspecto da natureza 

de um objeto que nos permite compartilhar o prazer que ele dava a seu designer ou a 

seu fabricante. Era um reflexo de inteligência, bem como de sensações táteis. O 

alívio que o luxo podia oferecer é o que encorajava os déspotas mais brutais e 

violentos a financiar eruditos e artesãos para cria-lo. É devido aos recursos que eles 

exigiam que o luxo é uma característica que também se tornou um sinal de status, 

destacando um grupo social de outro. (SUDJIC, 2010, p. 91) 

 

Outros autores, como Diniz (2012), preferem conceituar o luxo separando-o em 

dois tipos: luxo tradicional e luxo contemporâneo. Neste segundo é onde se insere o chamado 

“novo luxo”, que será analisado mais adiante. 

 

O luxo é conceituado de dois modos: tradicional e contemporâneo. O luxo 

tradicional é o serviço ou produto raro, exclusivo, desenvolvido para poucos, cuja 

confiança está na marca esculpida no produto. Esse luxo tem um caráter objetivo, 

isto é, está relacionado ao materialismo, a tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, 
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fazendo, através desses elementos, a pessoa ganhar destaque perante os outros. Já no 

luxo contemporâneo há um caráter subjetivo nos símbolos que caracterizam o luxo 

(raridade, exclusividade e de difícil obtenção), gerando uma carga emocional, 

oriundo da premissa de “não se ter” o que é necessário – em oposição ao luxo 

tradicional, que foi originado “ao se ter”. (DINIZ, 2012, p. 17) 

 

Compreendendo que o luxo carrega significados atrelados ao psicológico humano 

por proporcionar diferenciação social através de símbolos (por meio de marcas, de produtos, 

de logomarcas, de estampas características de alguma marca etc) e, ainda, de acordo com a 

cultura no qual se insere, tem-se, ainda, a visão de Villaça e Castilho (2006) sobre o tema: 

 
O luxo refere-se à dimensão simbólica do consumo e se reveste de uma significação 

social, jogando com diversos fatores de ordem cultural que condicionam as 

representações coletivas: fatores econômicos, sociológicos, políticos, religiosos, 

filosóficos etc. Do ponto de vista do valor de uso é perfeitamente supérfluo, mas 

suas motivações podem ser de diversas naturezas e podemos considerar que seu 

consumo se decompõe em duas formas distintas: o “luxo exteriorizado” que visa à 

distinção social e à ostentação e o “luxo interiorizado” que supõe o prazer do gosto. 

[...] No contemporâneo, a ostentação parece ceder mais espaço ao prazer do 

refinamento, embora, logicamente, vá veriar de cultura para cultura o tipo de 

voluptuosidade também por influência da questão religiosa. (VILLAÇA, 

CASTILHO, 2006, p. 12) 

 

A tabela a seguir mostra, no luxo contemporâneo, outros aspectos que não aqueles 

ligados simplesmente à ostentação, à diferenciação social e á posse de objetos caros, mas, 

sim, ao “dar-se ao luxo”, ou seja, à possibilidade, perante uma sociedade caótica e a 

cotidianos estressantes, de desfrutar de certas coisas da vida que são tão agradáveis e raras 

que se ligou ao conceito do luxo. Quando se leva os aspectos do luxo contemporâneo em 

consideração para produtos e/ou serviços, pensa-se nas marcas que não pertencem, 

necessariamente, ao minúsculo nicho das grandes maisons internacionais de luxo, mas à sua 

capacidade de proporcionar experiências, sensações ou produtos únicos, cheios de identidade 

e qualidade. Isso é explicado pelo marketing, que se modernizou nos últimos tempos e será 

melhor abordado no item a seguir que fala sobre marca e marketing de luxo. 
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Imagem 2 – Tabela: Luxo Tradicional x Luxo Contemporâneo 

 
Fonte: Diniz, 2012, p. 19 

 

A estética do luxo é um dos fatores considerados mais importantes em sua 

identificação e diferenciação perante outros produtos e serviços que não pertençam à esse 

segmento. Pode-se dizer que a estética do luxo busca e oferece perfeição, refinamento e 

sutileza.
17

 Tejon (2010, p. 38) ensina que “os bens de luxo sempre foram portadores de 

significados de alto valor simbólico, que envolvem as variáveis emotivas do indivíduo e o 

projetam em um mundo mágico e fascinante.”. Já Lipovetsky (2005) diz que “A estética do 

luxo é a do refinamento, da sutileza e da busca de perfeição. Daí decorre não apenas uma 

valorização do savoir-fare e da cultura, mas também de uma identificação possível dos traços 

invariantes de todo universo sensível que fosse ‘de luxo’.” 

                                            
17

 Lipovetsky, O Luxo Eterno, 2005, p.145 
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Sabe-se, que luxo sempre esteve completamente ligado à diferenciação social, à 

afirmação de condição social, desejo de exclusividade e admiração em várias sociedades e 

grupos humanos ao longo dos anos
18

. O luxo é uma característica das sociedades capitalistas, 

tendo em vista que segrega social e economicamente. Por mais que nos possa parecer um 

fenômeno recente, o consumo do luxo esteve sempre presente na sociedade, como 

contextualiza historicamente Allérès (2000, p. 100) “em todas as épocas, uma classe ou uma 

elite da população se entregou aos prazeres do uso de objetos de luxo, para fins religiosos, 

tribais ou exclusivamente profanos”. Sobre as características necessárias de um artigo de luxo 

Tejon (2010, p. 24) diz:  

 
Existem algumas características que são atribuídas aos objetos de luxo e os 

transformam em desejáveis. Em primeiro lugar, a qualidade, que se traduz nos 

elementos que a compõem e podem se referir às matérias-primas, à experiência ou 

aos profissionais envolvidos. Em segundo, o valor de exclusividade, que se expressa 

na dificuldade de encontrar o produto. O terceiro aspecto ligado ao luxo é o fator 

estético: um objeto de luxo pode ser considerado como peça de museu e, nesse 

sentido, o ambiente em que é inserido incrementa a própria qualidade estética. {...} 

uma quarta característica clássica é o preço elevado, dimensão que, sozinha, não é 

suficiente para designar o luxo, caso o preço não seja acompanhado de qualidade, 

estética, cultura ou de um componente tecnológico. (TEJON, 2010, p. 24) 

 

Outros autores acreditam que para um produto ser considerado de luxo, ele 

precisa apresentar algumas características a mais do que as quatro citadas acima, como é o 

caso de Passarelli (2010):  

 

elementos essenciais encontrados nos produtos de luxo: 

 beleza: são belos por definição, mesmo o conceito de beleza comportando 

alguma subjetividade. A sedução estética é forte elemento indutor de venda para um 

grande número de artigos. Valorizando esse atributo, costumamos realçar o design 

impecável como ponto de partida para o sucesso de um objeto de luxo; 

 qualidade: trata-se de um pré-requisito, e não de um atributo diferenciador. 

No universo do luxo, é inadmissível a desformidade de projeto, problemas de 

acabamento, conciliação de partes etc. A qualidade deve ser sempre total. Pelo 

menos uma parcela do processo produtivo de uma expressiva maioria dos produtos 

de luxo é artesanal, portanto, a qualidade total deve apoiar-se em estratégias de 

inspeções sucessivas; 

 nobreza de materiais: deve-se sempre utilizar materiais nobres. Os melhores e 

mais adequados possíveis para cada uma das partes componentes; 

 detalhes: no que concerne a detalhes, preferimos falar que a operação, em sua 

totalidade, deve ser repleta de atenção e cuidado, além do resultado ser impecável, 

para mostrar ao consumidor a dimensão do respeito a ele dedicado; 

 tradição: produtos de luxo geralmente possuem uma história. Uma trajetória 

marcada pela manutenção de uma proposta de relação com o consumidor que se 

estende e se repete ao longo do tempo. É necessário não confundir tradição com 

conservadorismo. Uma empresa pode ser tradicional em sua essência e muito 

inovadora em seu portfólio. 

                                            
18

 Lipovetsky, O Luxo Eterno, 2005, p. 29 



29 

 

 

 emoção: os produtos e as marcas que representam possuem forte apelo 

emocional. Nesse segmento, o processo de decisão de compra não obedece padrões 

tradicionais apoiados quase exclusivamente na utilidade. Isso não quer dizer que os 

bens de luxo são de pouca valiam como pensam alguns. Significa que, além da 

utilidade e da capacidade de agregar valor, estabelecem com os consumidores uma 

relação marcada pela emoção. Não seria equivocado afirmar que tais produtos 

costumeiramente lideram as listas dos de maior valor agregado; 

 preço superior: sua natureza, como indicado anteriormente – materiais, 

design, qualidade etc. -, acaba por gerar preços acima da média; 

 escassez:  são ofertados no mercado em quantidade moderada, de forma a 

despertar e estimular o desejo de consumo. Deve ficar implícito, na relação 

comercial, um certo privilégio do comprador. (PASSARELLI, 2010, p. 22 e 23)  

 

 

Tejon (2010, p. 38), vai mais a fundo na subjetividade do tema e classifica o luxo 

em quatro tipos, explicando cada um deles: 

 

luxo íntimo, que descreve uma escolha subjetiva, não ditada pela mania de 

ostentação, mas pela relação que liga o proprietário ao objeto específico. O luxo 

material é intermediário, espelha a classe burguesa, culta, de bom gosto, mas com 

capacidade de compra inferior com relação à categoria aristocrática. Tem propensão 

à compra menos frequente, mais ponderada, mas levada e condicionada pela 

necessidade de parecer com a classe mais alta. O luxo aristocrático – que existe e 

resiste – qualifica uma posição bem precisa, de comunicar o próprio status de 

nobreza e de elite exigente, elevado poder de compra, que deseja se distinguir e 

possuir bens únicos, preciosos, incomuns [...] luxo acessível, de origem mais 

econômica que os outros tipos, que pode pertencer a muitos, uma vez que é 

destinado à classe média (e, em perspectiva, à base da pirâmide) que compra bens de 

luxo, mas não com preço inatingível. Os bens de luxo acessíveis são todos os 

produtos feitos em larga escala, como por exemplo, o prêt-à-porter da Dior Mulher, 

ou os sapatos da Ferragamo. 

 

Além destes tipos de luxo, o mercado segmenta o luxo de acordo com as classes 

sociais e o poder aquisitivo de cada uma, como mostra a imagem da pirâmide abaixo e como 

diz Allérès (2000): “Há, no entanto, uma segmentação de produtos de acordo com as classes 

sociais capazes de consumir o luxo.” 

 

Imagem 3 – Hierarquia dos objetos de luxo 

 

 
Fonte: Allérès, 2000, p. 19 
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O luxo tem tomado novas proporções e novas configurações com o passar do 

tempo devido a mudanças inovadoras de marketing e entendimento sociológico das 

necessidades reais e psicológicas (que também se pode chamar de desejo) e, com isso, surgiu 

o chamado novo luxo. Esta nova modalidade de luxo difere da tradicional, mas não a exclui, 

justificando-se em estratégias de marketing utilizadas pelas empresas e se baseando no 

conceito mais subjetivo de luxo. O novo luxo é ainda um modo de compreender o mercado 

que não se insere no luxo tradicional das maisons europeias, mas também não se configura 

como um mercado comum. Sobre esse conceito contemporâneo de luxo, os autores entendem 

que: 

 

Alguns teóricos defendem que não existe luxo no Brasil, mas sim novo luxo, pois 

este seria uma releitura mais moderna do primeiro que traz o mesmo ideário de 

segregação social e satisfação de desejo, mas com roupagem mais atual ligada mais 

aos valores percebidos que aos valores de fato. Para isso, o novo luxo se utiliza do 

marketing, através da comunicação com o consumidor para se afirmar e conquistar. 

[...] A comunicação do luxo contemporâneo assume outras configurações nas quais 

sobressaem a importância do processo de codificação/decodificação 

simbólico/textual. O luxo perde a obviedade do material nobre e ganha em 

sensorialidade e em capital cultural. Os personagens privilegiados, as celebridades 

do contemporâneo, investem na produção de códigos que exigem um verdadeiro 

investimento para o reconhecimento e a fruição. O luxo se dá no detalhe, nas 

particularidades, diagnosticadas por poucos, o luxo se dá no design, na sofisticação 

tecnológica, na hipermobilidade e na individualização. O luxo exige aprendizado do 

raro, do exótico e do sensível e exige também separações de limites: da sala Vip ao 

mundo virtual. [...] As definições tradicionais do luxo hesitam em torno de algumas 

noções: supérfluo, raridade, preço, boa qualidade, marca de prestígio. Entretanto, 

nenhuma delas é suficientemente clara e, na verdade, precisam ser pensadas quando 

ao modo de serem construídas. A questão das marcas é especialmente interessante 

porque remete à uma constelação de significações onde a imagem de si e dos outros, 

bem como a história individual e coletiva, desempenham um papel determinante. O 

que está em jogo é a identidade do consumidor e a dinâmica marca/objetos. 

(CASTILHO; VILLAÇA, 2006, p. 11/13) 

 

De acordo com Castilho e Villaça (2006), o novo luxo vai além do luxo, pois gera 

desejo por meio de símbolos, de valor agregado às marcas e do produto em si, não somente se 

baseia na tradição, no preço e no caráter artesanal do luxo tradicional: 

 

A comunicação do luxo contemporâneo assume outras configurações nas quais 

sobressaem a importância do processo de codificação/decodificação 

simbólico/textual. O luxo perde a obviedade do material nobre e ganha em 

sensorialidade e em capital cultural. Os personagens privilegiados, as celebridades 

do contemporâneo, investem na produção de códigos que exigem um verdadeiro 

investimento para o reconhecimento e a função. O luxo se dá no detalhe, nas 

particularidades, diagnosticadas por poucos, o luxo se dá no design, na sofisticação 

tecnológica, na hipermobilidade e na individualização. (CASTILHO; VILLAÇA, 

2006, p. 11) 
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O novo luxo é visto como uma tendência marcada pela relevância da atitude em 

relação ao valor isolado dos produtos em si. Machado (2006, p. 119) apud Vieira (2011, p. 

88), explica sobre essa releitura de valores do luxo que resultou no novo luxo: “O luxo 

contemporâneo é para quem tem capital cultural suficiente para decodificar as aparentemente 

pequenas, mas fundamentais diferenças”. 

Além disso, Thomas (2008, p. 299) diz que nos últimos anos o luxo perdeu o 

brilho justamente por ter permitido o surgimento de um novo luxo que têm como 

características preços mais acessíveis (ou no caso do Brasil, além de preços mais acessíveis, 

formas de pagamento parcelado que fazem parte da cultura de compra do povo, mesmo da 

elite brasileira), foco maior na experiência de compra que no produto, ligação do produto à 

questões sustentáveis etc. Outros autores, como Castilho e Villaça (2006), completam esse 

raciocínio dizendo: 

 

Hoje, as práticas do luxo são muito mais experienciadas pelos cuidados preventivos, 

como por exemplo pela busca de saúde, da qualidade do sensível, do sensitivo, do 

bem-estar emocional, que faz surgir uma gama de serviços que oferece estesias tais 

como spas, terapias holísticas etc., que respondem a necessidades de experiências 

sensoriais individualizadas, prazerosas e luxuosas. Com essa dimensão sensual e 

sensorial, o luxo traduz-se pelo prazer do toque, do paladar, do fazer coisas exóticas 

e inéditas. (CASTILHO; VILLAÇA, 2006, p. 46) 

 

Apesar de ter sido o luxo o precursor do novo luxo, não se pode dizer que este 

tenha substituído o primeiro, tendo em vista que o capitalismo proporciona espaço, condições 

e compradores para ambos. Além disso, não se pode dizer que o luxo é restrito á pessoas 

abastadas, tendo em vista o consumo por esses produtos estão muito mais conectados aos 

desejos psicológicos do que somente ao poder aquisitivo. Passarelli (2010) esclarece que “o 

interessado dá um jeito” quando quer obter um produto de luxo e, no Brasil, tem-se a 

facilidade do parcelamento nos pagamentos em cartão de crédito. 

 

Vale notar, porém, que o mercado de bens e serviços de luxo não deve ser entendido 

como exclusividade de pessoas muito ricas. Fica cada vez mais claro que, apesar de 

majoritárias, não seriam elas somente que responderiam pela totalidade da demanda. 

O melhor modelo para explicar a composição da demanda no segmento é aquele que 

leva em conta a frequência com que os diversos grupos da sociedade participam do 

mercado, cruzada com a frequência média de substituição do produto. Nessa 

abordagem, encontraríamos desde grupos de alta renda (que participam do segmento 

do luxo com elevada frequência) até grupos de renda intermediária (que participam 

menos corriqueiramente desse mercado). Isso aclara alguns paradoxos. Trata-se de 

pessoas de classe média, com perfil de consumo absolutamente alinhado ao de sua 

posição na pirâmide social que, em alguns casos, consomem produtos de luxo. Em 

uma análise mais aprofundada, veremos que o item escolhido por esse modelo de 

consumidor representa uma paixão, um hobby ou mesmo um objeto de estudo. Aí 

está a beleza e a complexidade do setor. Essa dinâmica reafirma a constatação de 
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que o consumo de luxo é decorrente de cultura e comportamento, não apenas de 

renda disponível (PASSARELLI, 2010, p. 108) 

 

Tendo compreendido o conceito de luxo e de novo luxo e a inserção do mesmo na 

humanidade, é preciso que se compreenda que o mercado de luxo no mundo tem passado por 

muitas mudanças e transformações, onde as mais significativas começaram a acontecer a 

partir de 1995. Diniz (2012, p. 31) traça essa linha do tempo dos principais acontecimentos 

para o mercado de luxo em escala global: 

 

 1995-2000 – Democratização do mercado do luxo. Em 1995 foram €77 

bilhões e, em 2000, €128 bilhões, o que representou um aumento de 66%no mercado 

do luxo mundial nesse período. 

 2001–2004 – Consolidação do mercado do luxo. Em 2001 foram €133 

bilhões e, em 2004, €136 bilhões, o que representou um aumento de 2,3% no 

mercado do luxo mundial nesse período. 

 2005-2007 – Expansão do mercado do luxo. Em 2005 foram €147 bilhões 

e, em 2007, €170bilhões, o que representou um aumento de 16% no mercado do 

luxo mundial nesse período. 

 2008-2009 – Crise no mercado do luxo. Em 2008 foram €167 bilhões e, em 

2009, €153 bilhões, o que representou um encolhimento de 8% no mercado do luxo 

mundial nesse período. 

 2010-2011 – Revitalização do mercado do luxo. Em 2011 foram €173 

bilhões e, em 2011, €191 bilhões, o que representou um aumento de 10% no 

mercado do luxo mundial nesse período. 

 

 

É importante saber desses dados, pois cada mudança dessas reflete em todo o cenário 

econômico onde atua este segmento de mercado
19

. 

 

3.2 Marca e marketing de luxo 

 

Para estudar aspectos ligados ao luxo é necessário que se compreenda, 

primeiramente, o que é marca e marketing para que, posteriormente, e a partir desses 

conceitos, se possa melhor entender sobre marca de luxo e marketing de luxo.  Esse segmento 

é visto como especial e está intrinsecamente conectado aos desejos dos seus consumidores. 

Passarelli (2010), sobre marca, diz: 

 

Marca é a questão mais importante da economia moderna. Essa importância é ainda 

maior no segmento do luxo. A American Marketing Association (AMA) define 

marca como: um nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação desses 

                                            
19

 Segundo Ferreira (2000, p.2), segmentação de mercado: “Segmentar um mercado significa escolher um grupo 

de consumidores, com necessidades homogêneas, para o qual a empresa poderá fazer uma oferta mercadológica. 

O processo de segmentação requer que sejam identificados os fatores que afetam as decisões de compras dos 

consumidores. [...] segmentação de mercado é dividir um mercado em grupos de compradores potenciais que 

tenham semelhantes necessidades e desejos, percepções de valores ou comportamentos de compra.” 
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elementos que deve identificar os bens e serviços de um fornecedor ou grupo de 

fornecedores e diferenciá-los dos da concorrência. [...] As marcas acrescentam ao 

produto físico sinais de identidade que lhes são próprios: cores, embalagens, 

serviços, atendimento, propaganda etc. [...] Como decorrência do crescimento da 

importância das marcas no mundo dos negócios, vimos emergir, de pouco tempo 

para cá, uma nova área na ciência da administração: o branding, especializado em 

estudar o processo de criação, desenvolvimento e gestão de marcas. (PASSARELLI, 

2010, p. 45) 

 

Falar de marca implica, necessariamente, na sua construção, que deve ser feita 

para a comunicação de um significado e de um universo que permitirá que os consumidores se 

identifiquem para que, assim, possam consumi-la. Ou seja, marcas são agrupamentos de 

significados que permitem interações
20

. 

 

Construir uma marca tem a ver com construir um significado. E uma vez que o 

significado da marca começa a surgir, ele precisa ser tratado como algo precioso. 

Deve ser nutrido e preservado. Quando digo marca, não estou falando (apenas) do 

logo, nome ou etiqueta que identifica e diferencia produtos no mercado. Falo da 

organização, história, trajetória, fama, conceito, identidade, valores e toda 

significação que adiciona magia e personaliza a alma desejada de um produto. 

Produto este que enquanto está em processo fabril é apenas roupa (que talvez você 

nem esteja precisando), até ser batizado com uma marca e se transformar em um 

produto de moda, um produto de desejo. (CARVALHAL, 2014, p. 14) 

 

 

O surgimento das marcas data de períodos muito distantes dos dias atuais. 

Obviamente, não possuíam a mesma conotação que têm hoje mas sabe-se que o ser humano 

tenta se diferenciar desde que começou a desenvolver sua capacidade mental. A própria 

etimologia da palavra “marca” está ligada no modo como esse conceito surgiu, como mostram 

os autores: 

 

Falar de marca é trilhar o caminho mais atual no estudo do design e da comunicação. 

Conhecidas de todos, amadas, defendidas, aprovadas, aceitas, elas designam hoje a 

lavra de um produto, carregando consigo todo um conjunto de valores que vão muito 

além do produto em si, tais como confiança, cuidado, estilo, atitude, desejo, emoção. 

Todos os artigos e livros sobre marcas procuram definir sua origem e significado. A 

palavra brand, que em português quer dizer marca, é de origem anglo-saxônica, e 

vem de brandon, que é o instrumento empregado para marcar o gado a ferro quente. 

Uma marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou a combinação deles 

[...] As marcas já existem desde a Pré-História, e serviam para representar a posse ou 

propriedade. Ceramistas da Grécia e Roma pressionavam seu polegar na argila ainda 

úmida na base dos potes para indicar sua origem; com o aparecimento das armas e 

dos brasões no século XII, na Idade Média, as corporações e as famílias usavam 

tradicionais símbolos heráldicos como marcas de posse. O desenvolvimento decisivo 

da marca, como um fenômeno econômico e sociológico universal, só se produziu 

realmente com a Segunda Revolução Industrial, em meados do século XX. 

(CASTILHO; VILLAÇA, 2006, p. 33) 
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 Carvalhal, 2014, p. 15. 



34 

 

 

O processo de construção das marcas gera identidades independentes que acabam 

por conquistar as pessoas, que se tornam consumidoras ou admiradoras, que se identificam 

com os conceitos atrelados a marca. Sobre a identificação de pessoas com determinada marca 

em meio a este processo de construção e consolidação da identidade de cada uma: 

 
Quando optamos por esta ou àquela marca, estamos inconscientemente agregando os 

atributos que a mesma carrega. Independente da necessidade do consumo do 

produto, compramos os atributos que a marca promete: beleza, bem-estar, poder, 

etc., e nos sentimos únicos, diferenciados, e pagamos por isso. (CASTILHO; 

VILLAÇA, 2006, p. 35) 

 

Como já dito, no luxo, uma marca de luxo precisa conter algumas peculiaridades a 

mais do que marcas que não pertencem a este setor. Uma das características mais importantes 

para uma marca de luxo é que ela tenha história, tradição com bases bem construídas e que 

seduzam o público. 

No luxo, não basta apenas uma boa marca, é necessário possuir também, uma boa 

história: repleta de detalhes, momentos elegantes, charme e glamour. As marcas 

destituídas dessa história movem-se burocraticamente pelo tecido econômico. Em 

alguns momentos, podem até gerar resultados satisfatórios, mas nunca conseguirão 

atingir ativos de prestígio como os alcançados por Ferrari, Chanel, Dior, Hermés, 

Baccarat etc. A recíproca é verdadeira. Uma linda história, por si, não é suficiente 

para manter uma corporação em destaque permanente. Necessita ser combinada com 

as mais modernas técnicas de gestão para seguir operando em um cenário cada vez 

mais competitivo. (PASSARELLI, 2010, p. 47) 

 

Lipovetsky (2008) também tem a dizer sobre a imagem de uma marca, seja ela de 

luxo ou não:  

 

Enquanto os produtos de consumo corrente correspondem a benefícios de tipo 

funcional, as marcas de luxo remetem a benefícios simbólicos e, cada vez mais, a 

benefícios ditos “experienciais”, isto é, que implicam, no cliente, uma busca de 

experiências e de emoções fortes excepcionais. A imagem de uma marca 

corresponde, então, ao conjunto das associações estocadas na memória do 

consumidor. Para valorizar o capital da marca, essas associações devem satisfazer 

imperativamente os três critérios seguintes: ser favoráveis, fortes e únicas. O 

marketing de uma marca de luxo deve, então, contribuir para salientar sedução, 

emoções, prazer, estética – no sentido etimológico do termo -, isto é, fazer 

experimentar e sentir uma emoção, fazer partilhar valores comuns e não apenas 

salientar benefícios – produtos tangíveis, como pode bastar para os produtos de 

consumo corrente. As marcas de luxo devem igualmente justificar seu valor 

agregado por sua legitimidade e identidade. (LIPOVETSKY, 2008, p. 137) 

 

No entanto, Cobra (2007, p. 38) ressalta que a identidade de marca consiste em 

um conjunto de ideias construídas e transmitidas entre imaginários, já que nada é palpável: 

“as marcas conferem identidade ao luxo, uma face própria”. No entanto, por mais que tenham 

um forte apelo visual, “gravitam mais no imaginário do que na realidade”. E Lipovetsky 

(2005) completa: 
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A identidade é o caráter do que é uno, do que permanece idêntico a si próprio; é o 

fato, para uma pessoa, de ser tal indivíduo e de poder ser assim reconhecido, sem 

nenhuma confusão, graças aos elementos que o singularizam. A identidade 

compreende, portanto, uma primeira dimensão de “mesmidade”. Essa dimensão 

supõe a unicidade, permanência, a continuidade, que, como vimos, não se define 

senão na diferença. [...] a identidade é a permanência sob as mudanças, as rupturas, a 

inovação, portanto, a invariância sob as variações. A identidade é, enfim, o que torna 

uma descontinuidade contínua, é o que conecta o desconectado. Trabalhar sobre a 

identidade de uma marca em geral e, mais precisamente, sobre a identidade de uma 

marca de luxo, é buscar, portanto, as invariantes sob as variações, a permanência sob 

as rupturas, as mudanças, a inovação, para apreender-lhes o sentido. 

(LIPOVETSKY, 2005, p. 142) 

 

 

Tratando, especificamente, de marcas de luxo, precisa-se compreender o que elas 

possuem de diferente das demais para obter sucesso, reconhecimento e longevidade no 

mercado. Para isso, tem-se os ensinamentos: 

 

os fatores-chave do sucesso de uma marca de luxo supõem: uma identidade clara e 

legível projetada de maneira criativa e coerente no tempo e no espaço, um ou mais 

produtos faróis (para evitar o termo best-seller) facilmente identificáveis e 

atribuíveis à marca, uma cultura inovadora associada a processos de gestão 

rigorosos.[...] Saber e saber fazer já não são, hoje, vantagens de concorrência 

suficientes, torna-se imperativo para as marcas saber existir na duração para 

permanecer desejáveis e obter a adesão dos clientes ao seu universo. 

(LIPOVETSKY, 2005, p. 139) 

 

No que diz respeito à importância das marcas de luxo no cenário econômico do 

Brasil, observa-se que é uma fonte geradora de empregos e impulsionadora da economia do 

país. Diniz (2012) diz que a criatividade do marketing dessas empresas é responsável pelo seu 

sucesso. 

 

O Brasil já percebeu que não dá para chamar, economicamente, esse segmento de 

supérfluo, já que ele tem contribuído como uma fonte econômica, gerando empregos 

e renda, tanto no seu comércio quanto na sua manufatura. Afinal, as marcas de luxo 

exigem uma mão de obra qualificada para o uso criativo do marketing e uma 

renovação contínua, sem contradizer a essência da marca. Além disso, esse universo 

propicia a experimentação de novas tecnologias, o que, no início, é de alto custo e de 

reduzida escala de produção. (DINIZ, 2012, p. 57) 

 

Falar de marketing e de moda implica em falar, mesmo que indiretamente, sobre 

comunicação, já que possuem uma relação muito íntima em detrimento de que “no coração da 

publicidade trabalham os próprios princípios da moda: a originalidade a qualquer preço, a 

mudança permanente, o efêmero” (LIPOVETSKY, 1989, p. 186). A comunicação ocorre 

porque, tanto moda quanto publicidade são discursos, um não-verbal e o outro podendo ou 

não ser verbal, respectivamente. 

 

A mensagem publicitária deve conter uma abordagem que permita a compreensão 

do conceito da moda e das vantagens de sua adoção. Mas, acima de tudo, para ser 
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persuasiva, a mensagem precisa conter imagens e textos que consigam prender a 

atenção do consumidor de forma prazerosa e divertida. Como o mundo da 

consciência da moda é ordenado pelo efêmero e pelo superficial, a mídia a ser 

utilizada também deve ter um tom leve e divertido. (COBRA, 2007, p. 198) 

 

O marketing procura descobrir necessidades e desejos explícitos e ocultos nas 

mentes das pessoas com a intenção clara de desenvolver produtos que, por serem de moda, se 

transformam rapidamente em objetos de desejo
21

. Neste sentido, Cobra (2007, p. 77), explica 

que o marketing voltado para a moda visa: “[...] pesquisar e desenvolver produtos e serviços 

que atendam permanentemente às necessidades e aos desejos dos consumidores, levando até a 

satisfação de sonhos e fantasias por meio de conceitos novos e inusitados ou revisitados.” 

Além disso, o autor também ensina sobre a origem do marketing: 

 

Originalmente, o marketing foi exercido como uma metodologia para estimular 

vendas. Hoje, no entanto, seu foco mudou: seu objetivo é conquistar ou criar clientes 

e mantê-los. No passado, o marketing era orientado para a transação comercial, 

agora, está centrado no relacionamento com fornecedores, clientes internos, governo 

e clientes externos. Fala-se, principalmente, em CRM – Customer Relationship 

Managemente – administração de relacionamento com clientes. [...] Para isso, o 

marketing passou por uma grande transformação, criando, desenvolvendo e 

aperfeiçoando uma metodologia própria e utilizando praticamente todos os campos 

do conhecimento. Trabalha com sofisticados conceitos de estatística, economia e 

administração; apoia-se nas ciências humanas para entender o comportamento das 

pessoas; utiliza biologia, química e física no desenvolvimento de produtos e 

serviços; avalia cuidadosamente o desenvolvimento científico e tecnológico. Tudo 

isso para garantir a satisfação do consumidor. [...] Em resumo, os autores 

contemporâneos definem o marketing como centrado no consumidor, procurando 

identificar suas necessidades, sobretudo desejos explícitos e ocultos, para satisfazê-

los, visando a criação de um relacionamento duradouro.. Vender já não é mais meta; 

criar e manter clientes, sim. (COBRA, 2002, p. 12) 

 

Ao longo da evolução do mercado e dos consumidores, as características e 

estratégias do marketing foram mudando para focar, mais na experiência do que apenas no 

produto em si
22

. Carvalhal (2014, p. 15) sobre isso, diz que “Em outras palavras, vender 

evoluiu da ênfase em “o que o produto tem” para “o que ele faz”, depois “o que ele faz você 

sentir” e, por fim, para “quem ele é” – que pode ser lido como um somatório de tudo o que ele 

significa.” 

Lipovetsky (2005, p. 136) acredita que o desenvolvimento do marketing de uma 

marca de luxo deve se basear e se articular em torno das noções centrais de legitimidade e de 

identidade, pois isso induz a percepção do que é uma marca de luxo a partir de suas duas 
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dimensões-chave que são indissociáveis: as de ética e de estética próprias às marcas de luxo. 

Legitimidade, segundo Lipovetsky (2005, p. 137): 

 

O conceito significa consagrado ou aceito pela lei, de acordo com a equidade, a 

justiça e a razão. A legitimidade é, portanto, a qualidade do que está fundado em 

direito, justiça, equidade. A legitimidade remete, assim, à autoridade. [...] De fato, as 

marcas de luxo de origem francesa estabeleceram sua legitimidade, de um lado, em 

torno da tradição e, de outro, em torno do talento criativo. [...] As marcas italianas 

ou americanas, cuja concorrência é terrível para as marcas francesas, souberam 

impor-se pelo prèt-a-porter e desenvolver-se nos acessórios de moda. [...] É preciso 

acrescentar aí a capacidade da marca para comunicar um imaginário forte, coerente, 

reconhecível e único. 

 

O mesmo autor completa: 

 

Há uma dezena de anos, o marketing não tinha lugar nas sociedades do luxo que, na 

época, recusavam até o próprio termo marca! Só a criação era valorizada, em 

particular nas casas francesas. Sob o efeito da concorrência americana, mas também 

da concorrência italiana, que é a uma só vez muito criativa e atenta às expectativas 

do mercado, a necessidade de integrar o rigor do raciocínio de marketing impôs-se 

como uma nova evidência, que tem como objetivo orquestrar a coerência da oferta 

criativa das marcas. [...] O papel do marketing é antes de tudo um papel de estudo e 

de exame da identidade da marca, dos comportamentos e aspirações dos 

consumidores e dos clientes, mas também dos resultados das vendas e dos 

concorrentes. Portanto, o marketing conjuga a um só tempo criatividade e rigor dos 

procedimentos de trabalho a serviço da valorização da criação renovada e do cliente, 

pois, afinal, o luxo consiste não em “apoiar-se na tendência”, mas em cria-la! 

(LIPOVETSKY, 2005, p. 171) 

 

Além disso, outro autor, Tejon (2010, p. 48) acrescenta que na atual situação da 

economia, a marca possui uma nova função, que é a de ser um instrumento que permite ao 

consumidor exprimir a própria identidade e suas necessidades individuais, pois ao usar ao 

consumir a mesma, acaba por fundir sua identidade com a identidade da marca.  

Isso acaba por gerar impressões de que aquela marca se associa aos seus 

consumidores influenciando e fazendo parte da construção do seu estilo de vida, 

principalmente quando existe fidelização de um ente com uma marca específica. Tejon (2010, 

p.24) acrescenta ainda que o consumo de marcas de luxo ou de alto valor é descrito como uma 

“experiência multissensorial gratificante, que contribui para aumentar a autoestima” e que 

isso gera um “fascínio sedutor” nas pessoas. 

A importância do marketing e do branding
23

 para a gestão de marcas está baseada 

na comunicação dessas com o seu cliente final, que deve ser “conquistado” por estratégias 

                                            
23

 Segundo Rech e Farias (2008, p. 3): “O branding está diretamente ligado à administração da marca, e surge 

com o propósito de levar as marcas além da sua natureza econômica, fazendo com que essas adentram na vida 

dos consumidores e passem a fazer parte de sua cultura. [...] A adoção de ações de branding se faz interessante à 
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pensadas e colocadas em prática por ser este o objetivo das marcas: vender e conquistar. Para 

isso, a cada dia as marcas precisam inovar e se reciclar nessas ações para que se destaquem 

por algum diferencial e isto chega ao público através de veículos de comunicação pelos quais 

a moda, unida à comunicação, por meio de estratégias administrativas, consiga se sobressair 

perante suas concorrentes. Essas importantes estratégias de comunicação são vistas através de 

ações de marketing e branding. Sobre relação de necessidade da moda com a comunicação, 

Lipovetsky (1989), diz:  

 
(...) no campo mercadológico, moda e comunicação lutam juntas por um espaço no 

mercado que, ao se sofisticar de forma rápida e profunda, não permite mais apenas 

fabricar um bom produto: é necessário diferenciar-se dos concorrentes. Afinal, “da 

mesma maneira que a moda individualiza a aparência dos seres, a publicidade tem 

por ambição personalizar a marca (LIPOVETSKY, 1989, p. 187) 

 

Para Carvalhal (2014), branding e marketing são ferramentas essenciais para a 

construção e manutenção da identidade de cada marca, que deve ser preservada ao máximo 

em tudo que fizer e estiver inserida para manter constância, linearidade, passar verdade e não 

confundir as pessoas. 

 

Branding e marketing têm a ver com autoconhecimento de marca. Com encontrar 

perguntas e respostas. Só que, para trilhar esse caminho, a marca precisa estar 

verdadeiramente disposta a olhar para ela. Pois, assim como acontece com a gente, 

quanto mais nos perguntamos, mais nos conhecemos, mais descobrimos e 

enriquecemos nossa trajetória. Mais assertivas passam a ser as escolhas 

(CARVALHAL, 2014, p. 12) 

 

É através desses veículos que ocorre uma das formas de comunicação não-verbal 

da moda, já que na maioria das vezes, as campanhas de luxo são feitas por meio de editoriais 

ou propagandas em revistas, outdoors etc. Essa comunicação imagética é direta e possibilita 

que se crie o desejo daquele produto ou daquela marca ou daquele estilo de vida. Estes são os 

meios mais diretos de transmissão da identidade e do posicionamento de uma marca, já que 

imagens são capazes de transmitir valores. 

 

Dessa forma, é preciso que a marca de luxo tenha seu posicionamento – identidade e 

proposta de valor – muito claros em seu composto de marketing, compreendido 

como produto, preço, distribuição e promoção. É importante notarmos, que o 

próprio mercado de luxo possui seus nichos específicos, que coloca no mercado os 

chamados produtos de luxo inacessíveis, intermediários e produtos de luxo 

acessíveis. (VIEIRA, 2011, p. 97) 
 

                                                                                                                                        
medida que promove um vínculo forte, duradouro e de confiança com o consumidor, que passa a identificar a 

marca mais facilmente.” 
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A publicidade se alia à moda para permitir esse diálogo (e porque não dizer “essa 

conquista”?) entre marca e público alvo para fins de convencer, cativar emocionalmente os 

clientes. Atualmente as marcas trabalham seu marketing no sentido de não possuir mais 

apenas clientes, mas fãs, pois estes defendem a marca, a admiram e se sentem inseridos em 

seu universo por meio da identificação de suas identidades, é o chamado marketing 

emocional. 

Criar diálogo com o consumidor significa conectar-se com ele e compartilhar 

conteúdos. Esses conteúdos têm de estar relacionados à cultura e ao contexto do 

cliente final. Fazer marketing do diálogo significa saber contar histórias, criar 

enredos, acender o interesse do cliente. É lembrar que, antes de qualquer coisa, 

sempre que uma história for contada, ela tem de ser realmente interessante para o 

consumidor, de modo que ele venha a querer passar para outros. É preciso que seja 

divertida, plausível e memorável; que seja fácil de contar para os outros, com um 

início e um fim. (TEJON, 2010, p. 64) 

 

Ao trazer conceitos de marca e de marketing de luxo, torna-se interessante que se 

saiba também sobe a economia do luxo, que está diretamente ligada à satisfação de desejos 

por meio de uma demanda que envolve sonhos, emoções e sensibilidade
24

. Sobre a economia 

do luxo, é importante saber que: 

 

Quando pensamos em economia do luxo, não podemos deixar de destacar a questão 

da imaterialidade. Os produtos de luxo são, ao lados dos produtos tecnológicos, 

aqueles que apresentam mais elevado grau de imaterialidade. Por imaterialidade 

entendemos o conjunto de valores intangíveis agregados ao produto. [...] As 

operações de produção, distribuição e comercialização de bens e serviços de luxo 

são muito mais complexas que as fo segmento de bens populares ou intermediários. 

Alguns autores afirmam e qualificam o luxo como algo de elevada sensibilidade, 

requinta e apego aos detalhes. Em uma operação envolvendo bens intermediários, 

são admitidos pequenos deslizes pontuais facilmente superados. Em uma operação 

de luxo, a busca pela perfeição deve ser obsessiva. Todos os agentes envolvidos 

devem estar imensamente comprometidos com o resultado final. Nada deve escapar, 

detalhismo cuidadoso deve atingir a escolha das pessoas que irão envolver-se com o 

trabalho, o compartilhamento da história da marca, o conhecimento da estrutura e do 

funcionamento dos principais concorrentes, o endereço (no luxo, as empresas 

referem-se a endereços e não a pontos comerciais), o visual da loja (normalmente 

assinado por designer de interiores com projeto autoral), a comunicação sutil e 

segmentada, os eventos, o merchandising impecável. Além disso, é evidente que o 

produto deve ser superlativo e demonstrar ao consumidor, de forma inequívoca, a 

sua excelência. (PASSARELLI, 2010, p. 29, 31 e 32) 

 

Falar em gestão de uma marca de luxo, requer que se aplique todos os 

posicionamentos e táticas de acordo com o DNA, ou seja, com a identidade da empresa. 

Segmentação, targeting, posicionamento, desenvolvimento de produto, precificação, 

comunicação integrada e estratégias de venda de varejo são os pontos que a administração e o 
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marketing desse tipo de marca devem se preocupar mais
25

. Passarelli (2010, p. 71), ensina 

que: “Para gerir um negócio na área, a pessoa precisa, usando a analogia do DNA, possuir 

determinadas estruturas mentais, modelos de ação e práticas profissionais, códigos, 

abalizamento e valores compatíveis com empresas que projetam imagens soberbamente 

fortes.” 

É fundamental perceber como o luxo possui todo um universo específico para ele, 

onde é preciso que se compreenda que os conceitos de marca, marketing e economia, dentre 

tantos outros, ganham novas visões ou acréscimos devido ao estudo direcionado para esta 

ótica de um mercado diferenciado que sobrevive por conta da tradição, da excelência e dos 

desejos que causa no imaginário das pessoas.  

 

3.3 Mercado de luxo no Brasil e em Fortaleza 

 

Tendo tido noções sobre o luxo, seu nascimento, o novo luxo, marcas de luxo e o 

marketing deste setor, é hora de se abordar mais detalhadamente o mercado no Brasil e, em 

seguida, em Fortaleza, pois é onde se insere o objeto de estudo desta pesquisa. Inicialmente, 

este item tratará de trazer informações à cerca do mercado de luxo mundial para que haja 

melhor contextualização do tema para, posteriormente, abordar os aspectos deste mercado em 

nosso país e em nossa cidade. 

A trajetória da chegada do mercado de luxo ao território brasileiro, segundo Diniz 

(2012, p. 24), teve seu marco inicial com a vinda da família real portuguesa. O novo ritmo de 

importação ocorreu com a chegada de D. João, que revogou o pacto colonial que assegurava a 

Portugal o monopólio no comércio do Brasil, passando esses produtos pelas mãos dos 

lusitanos antes de chegarem à colônia, o que acabava por encarecer os produtos. Além disso, 

quando os impérios aqui chegavam de várias nacionalidades europeias, introduziam produtos 

de luxo, bem como todo um modo ou estilo de vida que ostentava conforto, superioridade, 

muitos bens materiais etc. Os representantes do rei de Portugal tinham a “regalia” de poder 

encomendar produtos da Europa que eram trazidos nas embarcações. No período colonial, a 

principal matéria-prima do Brasil era o pau-brasil, que era considerado um artigo de luxo por 

ser comercializado pelos árabes nas rotas mediterrâneas e servir para tingir tecidos finos e 

fabricar tintar para a escrita. No entanto, luxo para os brasileiros colonizados, era a posse de 

escravos, pois isso conferia distinção social e demonstrativo de poder que a riqueza do 
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proprietário lhe conferia. O luxo, neste período, era consumido tanto pela elite, que importava 

desde joias e vestimentas a condimentos orientais, quanto pelos ricos senhores de engenho.  

Ainda de acordo com o autor: 

 

Esse início do luxo é marcado pela moda, que foi trazida da Europa, bem como pela 

introdução da cultura europeia com os costumes trazidos pela corte real, o que 

modificou os hábitos e costumes culturais e tradicionais locais pelos modos e 

maneiras peculiares da realeza europeia. Entre os produtos trazidos pela família real, 

destacam-se: obras de arte, joias, porcelanas, móveis, roupas e utensílios. [...] A 

convivência entre brasileiros e europeus recém-chegados estimulou a apreciação de 

produtos importados e levou ao refinamento do gosto das altas classes. Esse 

primeiro momento do luxo permite afirmar que o Rio nunca mais foi o mesmo, em 

razão de todas essas mudanças, devido à presença da família real. O centro dessas 

mudanças na cidade estava localizado na rua do Ouvidor, onde se encontravam todas 

as novidades, os artigos finos importados e as melhores confeitarias da cidade. [...] 

Como se pode notar, as mudanças foram muitas, como se o Rio tivesse que se 

adaptar à família real. Os gostos da realeza eram bastante refinados para a população 

local, como, por exemplo, as porcelanas e os cristais Baccarat, que eram as 

preferências de Dom Pedro II. [...] O consumo do luxo se desenvolvia em outros 

centros urbanos, além do Rio. Em São Paulo, havia os barões do café, e, em Manaus 

e Belém, os produtores de borracha. O enriquecimento permitia que mais pessoas 

tentassem participar daquele universo de glamour. (DINIZ, 2012, p. 26) 

 

O segundo momento de grande importância na história do luxo no Brasil, de 

acordo com Diniz (2012, p. 28), aconteceu na década de 1990 devido à reabertura dos portos 

pelo então presidente Fernando Collor de Mello e, alguns anos mais tarde, com o sucesso do 

plano Real e a mudança da política cambial (onde US$1,00 era igual a R$1,00 – ou seja, um 

dólar e um real tinham exatamente o mesmo valor). Essas mudanças permitiram que o poder 

de compra de muitos brasileiros fossem impulsionados por conta do acesso que estavam tendo 

para viajar e adquirir produtos importados de luxo. Este fato é muito importante, pois isso 

mudaria todo o cenário econômico do país em alguns anos. 

Confirmando a importância dos acontecimentos econômicos para o mercado de 

luxo no país, Diniz (2012, p. 28) diz que a evolução do luxo no Brasil mostra que o consumo 

sempre esteve vinculado à realidade política, econômica e cultural de uma sociedade, sendo 

que o luxo mudou um pouco sua feição conforme o tempo. 

Como se sabe, o Brasil, atualmente, é um país emergente em crescimento. 

Sabendo-se disso, já é de se esperar que o mercado de luxo no país seja algo muito novo e 

que, assim como sua economia, encontra-se em crescimento e irá acompanhar as tendências 

de mercado. 

Em tempos de globalização, o luxo contemporâneo vai ficando cada vez mais em 

evidência, porém, o luxo tradicional não deixará de existir, mas conviverá com esse 

novo luxo, o emocional. A Europa já faz essa transição do luxo tradicional para o 

contemporâneo. No Brasil, algumas pessoas já perceberam essa mudança, mas, 
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como a cultura do luxo é muito recente no país – o mercado do luxo nacional tem 

apenas 20 anos, ou seja, ainda está em processo de amadurecimento -, há um atraso 

nessa cultura do luxo. Mesmo assim, precisamos analisar, também, a diferença de 

comportamento do luxo em São Paulo com relação aos outros estados brasileiros; 

isso significa que dentro do Brasil, igualmente, existe um atraso nessa cultura do 

luxo, e que esse processo começa em São Paulo e segue em direção aos demais 

estados. (DINIZ, 2012, p. 20) 

 

O crescimento desse segmento de mercado no Brasil nos últimos anos, de acordo 

com informações de Diniz (2012, p. 34): 

 
O mercado de luxo no Brasil passou a ganhar significância nas Américas a partir de 

2009, segundo a Bain & Company; ele cresceu 20% de 2010 (€ 1,9 bilhões) para 

2011 (€ 2,3 bilhões), e as marcas de luxo estão focando cada vez mais o país – as 

grifes que ainda não estão aqui, chegarão nos próximos anos. 

 

Ainda sobre o mercado de luxo no Brasil, as ideias do autor Passarelli (2010, p. 

108) acrescentam que:  

Hoje, é possível dizer que o luxo está presente em cada categoria de produto ou 

serviço existente no mercado, Porém, é notável que esse nicho acabe tendo um 

envolvimento mais íntimo com a moda, pois, além do setor ser um dos principais 

responsáveis pelo crescimento do mercado brasileiro, também associado de maneira 

direta ao conceito de luxo, já que as principais marcas são verdadeiros ícones de 

comportamento. (VIEIRA; SILVA, 2011, p. 82) 

 

 

Um fato muito importante sobre a economia brasileira que reflete diretamente no 

crescimento do mercado de luxo em seu território é o pertencimento do país no BRICS, grupo 

econômico de países emergentes com influência no mercado mundial que engloba, além do 

Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. De acordo com Diniz (2012, p. 44), o 

crescimento desses grupos no mercado de luxo e a forma como foram afetados pela crise 

provocada pelos Estados Unidos:  

 

Atualmente, esse grupo vem apresentando números muito expressivos em 

vendas,fazendo com que as marcas de luxo internacionais foquem esses países para 

desenvolverem seus produtos. A expectativa é de que esses países cresçam, em 

média, 25% no mercado do luxo nos próximos quatro anos. [...] A crise mundial 

provocada pelos EUA afetou bastante o mercado do luxo no mundo todo, no 

entanto, países como os dos BRICS, por não terem uma grandiosidade e solidez na 

economia como a dos países desenvolvidos, não tiveram muito a perder e saíram 

mais facilmente dessa crise. Portanto, a compensação mundial do mercado do luxo 

virá desse grupo, principalmente, e da sua classe média que cresceu e ganhou uma 

enorme importância dentro desses países, em um processo de inclusão social. 

 

São Paulo destaca-se, segundo Diniz (2012, p. 65) como a quinta capital da moda 

no mundo, ficando atrás apenas de Paris, Londres, Nova York e Milão.  
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O luxo é um segmento de negócios que no Brasil ganhou, nos últimos 10 anos, 

destaque e importância. Esse pequeno setor, eminentemente fechado, marcado até 

então por uma postura xenófoba, passou a apresentar taxas de crescimento 

significativamente superiores às da economia como um todo. Sustenta, ao longo da 

última década, um crescimento médio de aproximadamente 9% ao ano, bastante 

superior aos 3,5% registrados pelo PIB. Isso se deve em grande medida, à abertura 

da economia brasileira, uma dolorosa dinâmica para ajustar a nossa economia às 

mais desenvolvidas do planeta, por meio da globalização dos processo produtivos e 

dos mercados. Durante muitos anos, os brasileiros foram meros coadjuvantes nesse 

processo. Bombardeados pela publicidade e pela mídia em geral, assistíamos e 

aspirávamos ao momento em que produtos de luxo estivessem também disponíveis 

em nosso país. Uma pequena fração desses potenciais consumidores tinha acesso a 

esse mercado por meio das viagens ao exterior, que eram, de certa forma, 

controladas pelo Estado. A maioria, no entanto, contentava-se em admirar os 

produtos trazidos pelos vizinhos e conhecidos. Essa situação criou um processo de 

mitificação do setor. Assim, não foi de se estranhar que, tão logo os primeiros 

produtos aportaram em nosso país, apresentaram uma performance comercial muito 

superior à dos produtos do mercado nacional. (PASSARELLI 2010, p. 7 e 8) 

 

Um paralelo entre algumas marcas nacionais é feito por Diniz (2010, p. 66), que 

afirma que o Brasil possui marcas que estão no mesmo nível de várias outras grandes marcas 

estrangeiras, são elas: Daslu, Osklen, Ricardo Almeida, Alexandre Herchcovitch, Carlos 

Miele, Cris Barros, Glória Coelho, Reinaldo Lourenço, Adriana Barra e as multimarcas NK 

Stores, Magrella, Conte Freire e Dona Santa. Embora o autor não discrimine se considera 

estas marcas como de luxo ou não, certamente, devido aos contextos e explicações sobre novo 

luxo no item anterior desta pesquisa, compreende-se que as marcas listadas por Diniz, 

pertencem ao segmento do novo luxo. 

Sobre o crescimento setor do luxo no país, é importante que se compreenda que o 

setor cresce como um todo a cada ano, pois quem consome luxo na moda, provavelmente 

consumirá em outros nichos também. Crescem, portanto, os setores de moda, de beleza, de 

imóveis, de automóveis, de viagens, dentre outros. Explicando e exemplificando, Tejon 

(2010, p. 22) diz: 

 

O mercado do luxo no Brasil também está em franco crescimento e, em 2009, 

mesmo sob o efeito da crise financeira mundial, faturou em torno de 6,45 bilhões de 

dólares, 8% a mais do que o registrado em 2008. Em 2009, o Brasil assistiu à 

chegada das grifes Hermés, Missoni, Christian Louboutin, Bentley, Lamborghini e 

Bugatti, que, juntas, investiram no país 830 milhões de dólares. Segundo dados da 

Associação Nacional de dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), no 

mesmo ano, as vendas de veículos importados cresceram 30,9%. Tudo leva a crer 

que a venda de produtos de luxo deverá crescer ainda mais nos próximos anos. {...} 

Pelos cálculos da revista Forbes, que publica anualmente um ranking com os mais 

ricos do mundo, o Brasil nunca teve tantos bilionários: são 18 na lista e, pela 

primeira vez, um deles na oitava posição. Não é por acaso que a Porsche Design 

chega ao Brasil após significativo crescimento da demanda por seus produtos. A 

marca vende desde malas, vestuário e relógio até celulares e perfumes. Uma das 

principais características da marca é a exclusividade, pois as peças sempre têm 

edições limitadas. {...} O mercado imobiliário também cresce com novos 
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lançamentos de altíssimo padrão, e o país já ocupa o segundo lugar como melhor 

destino para investimentos no setor {...} Se no passado as empresas priorizavam os 

mercados capazes de consumir grandes volumes, como Estados Unidos e Europa, 

hoje, com esses mercados saturados, as grandes marcas se voltam para os países 

emergentes, como o Brasil, onde a demanda pelo luxo cresce. No país, São Paulo 

lidera o comércio de bens de luxo. O consumo na capital paulista e no Rio de 

Janeiro tendem a aumentar, enquanto a região Sul se destaca pelo ambiente 

economicamente favorável. 

 

Finalmente, sobre o setor de moda e acessórios de luxo no Brasil, Passarelli 

(2010, p. 118) traz considerações importantes, já que este nicho é o que mais importa para o 

tema desta pesquisa:  

enquanto a economia brasileira esteve parcialmente fechada, as grandes marcas 

internacionais elegeram Buenos Aires como base privilegiada para operações na 

América do Sul. Por ocasião da abertura, passada a inércia inicial, a maioria dessas 

marcas investiu no Brasil e no potencial de mercado representado pelos 

consumidores brasileiros. [...] Brasileiros, em geral mulheres, gostam de moda. O 

clima tropical e subtropical que predomina em nosso vasto território favorece e 

intensifica as relações sociais. Festas, encontros, jantares e passeios tiram as pessoas 

de seus lares e induzem uma preocupação acentuada com a estética pessoal. 

 

O mercado de luxo de moda em Fortaleza é algo muito recente, tendo em vista 

que a cidade não possuía nenhuma loja de nenhuma grande grife internacional até a 

inauguração do Shopping Riomar Fortaleza, em 29 de outubro de 2014. Esse shopping tem 

como proposta possuir um “completo mix de lojas para todos os estilos”
26

 Antes disso, para se 

ter acesso à produtos de moda de luxo tradicional na cidade, era preciso que se recorresse à 

pessoas que trazem alguns artigos para venda. O Shopping Riomar trouxe para a cidade 

marcas internacionais de luxo como Coach, Versace, Armani, dentre outras. 

No entanto, o luxo tradicional costuma ser encontrado em lojas de rua, não em 

shoppings. Explicando como ocorre essa inserção de marcas de luxo no Brasil, Passarelli 

(2010, p. 99) explica: 

 
Grandes marcas de luxo preferem a proximidade com o glamour da rua, árvores, 

jardins, buleraves, cafés [...] No Brasil, porém, em função de certas singularidades 

locais, o luxo aloja-se perfeitamente no conceito de shopping. Segurança, fácil 

estacionamento, comodidade e entretenimento costumam ser determinantes para que 

o consumidor tome a decisão de frequentá-lo com assiduidade. 

 

Consumidores europeus são, evidentemente, diferentes dos consumidores 

brasileiros ou de qualquer outro consumidor que viva numa cultura de um país emergente e, 

portanto, essas percepções sobre as qualidades e o conforto que um shopping traga sejam mais 

atraentes para a realidade do nosso país. 

                                            
26

 Informação tirada do site institucional do Shopping Riomar Fortaleza: 

http://riomarfortaleza.com.br/#institucional Acesso em 10 de maio de 2017. 

http://riomarfortaleza.com.br/#institucional
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4 GRUPO MEIA SOLA – CONCORRÊNCIA INTERNA E DOMÍNIO DE MERCADO 

 

O presente capítulo tratará do grupo empresarial em estudo, contando sobre sua 

história, discriminando as marcas que pertence – bem como das características de cada uma e, 

por fim, trata as respostas para este estudo de caso sobre a concorrência entre as marcas e o 

domínio exercido pelo Grupo Meia Sola no mercado de acessórios fortalezense. 

 

4.1 Grupo Meia Sola: história e marcas que o compõem 

 

O Grupo Meia Sola é um grupo empresarial fortalezense que atualmente detém 

todas as lojas franqueadas, no Ceará, das marcas Schutz, Arezzo, Anacapri e L’Occitane. 

Além dessas, o grupo possui ainda três lojas de nome homônimo, Meia Sola, e a loja Pop 

Club Outlet (que comercializa apenas itens promocionais e está situada no Off – Outlet 

Fashion Fortaleza, em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza). De todas as marcas de 

propriedade do grupo, as franquias da L’Occitane são as únicas que não pertencem ao 

segmento de acessórios e, sim, ao de perfumaria. Confirmando as marcas que fazem parte do 

Grupo Meia Sola, André Albuquerque (2016), diretor executivo de marketing e de 

administração do grupo em questão, em entrevista para a autora, para esta pesquisa, disse: 

“Hoje temos sob o guarda-chuva do Grupo Meia sola a Meia Sola (marca própria), as 

franquias Arezzo, Schutz e Anacapri e a Pop Club Outlet, todas do segmento de calçados e 

acessórios. Além delas, somos franqueados da marca francesa L’Occitane, do segmento de 

perfumaria.”
27

 

 

Imagem 4 – Marcas do grupo Meia Sola 

 

Fonte: Acervo da autora 
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 André Albuquerque, sócio e diretor executivo de Marketing e Administração do Grupo Meia Sola, 27 de 

setembro de 2016 
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Todas as lojas das marcas Schutz, Arezzo e Anacapri do Ceará são franquias
28

 

pertencentes ao Grupo Meia Sola, conforme dito no parágrafo anterior. No entanto, estas 

marcas de acessórios franqueadas pertencem ao grupo empresarial franqueador mineiro 

Arezzo&Co., que possui também outras marcas de acessórios femininos destinados à público 

A e B. Abaixo, uma citação fundamental para compreender o que é franquia, quem é o 

franqueado e o franqueador e como ocorre esse sistema, já que este é o tipo de negócio da 

maioria das marcas do grupo Meia Sola: 

 

Nas unidades franqueadas, o franqueado é dono do próprio negócio e não 

empregado da empresa franqueadora, além disso, o que vincula as instituições é um 

contrato de franquia e não de trabalho. [...] No mundo empresarial, o termo franquia 

corresponde, de maneira geral, a uma licença de uso de marca, de comercialização 

de produtos ou serviços e, em muitos casos, de acesso a todo um sistema de 

negócios já desenvolvido e testado. No Brasil, a palavra franquia também é utilizada 

para designar as unidades franqueadas. [...] No sistema de franchising, a empresa 

que detém a marca e/ou o formato das operações do negócio e concede os direito de 

uso a outra empresa é conhecida como franqueadora, enquanto aquela que adquire 

esses direitos é denominada franqueada. [...] nessa modalidade, o franqueado adota a 

imagem da empresa franqueadora, tornando-se distribuidor preferencial de seus 

produtos e/ou serviços. (VANCE; FÁVERO; LUPPE, 2008, p. 2) 

 

O Arezzo&Co. é detentor das marcas Arezzo, Schutz, Alexandre Birman, 

Anacapri e Fiever e é líder no setor de calçados, bolsas e acessórios femininos no Brasil. Com 

mais de 41 anos de história, as marcas trazem produtos que se destacam pela qualidade, 

conforto, design e inovação, além de estilo de vida desejado pelas consumidoras e 

admiradoras dessas marcas. Essa soma de atributos consegue alcançar os públicos-alvo 

desejados, atendendo-os bem para as mais diferentes ocasiões de uso
29

. 

De acordo com o site institucional do grupo Arezzo&Co.
30

, ele foi considerado, 

durante um período de sete anos consecutivos, como “a melhor franquia de calçados, 

vestuário e acessórios do Brasil de acordo com o anuário da Revista Pequenas Empresas e 

Grandes Negócios. O modelo de franquia possui, desde 2004, selo de excelência da 

Associação Brasileira de Franchising (ABF).”. Segundo o grupo mineiro, pertencente à 

família Birman, o foco é no cliente, já que buscam antecipar o desejo de consumo da mulher 

brasileira. 

                                            
28

 Franquia, de acordo com Passarelli, 2010, p. 97: “A franquia é uma proposta pré-formatada de varejo ou 

prestação de serviços, na qual o franqueado assume uma operação previamente desenhada e, mediante um 

caderno de encargos preestabelecido, realiza os negócios. Os modelos de franchising evoluíram e, atualmente, a 

operação tornou-se equidistante entre contratantes e contratados.” 
29

 Informação retirada do site: http://www.arezzoco.com.br/. Acesso em: 18 de maio de 2016. 
30

Idem. 

http://www.arezzoco.com.br/
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O início do Grupo Meia Sola se deu, em 01 de março de 1986, com a loja Meia 

Sola Acessórios, uma empresa de multimarcas nacionais e internacionais que atuava no 

comércio varejista de calçados, bolsas e acessórios femininos. Com o passar do tempo, a 

proprietária da marca, foi adquirindo franquias de outras marcas de acessórios do grupo 

franqueador Arezzo&Co. e, assim, surgiu o Grupo Meia Sola. Com trinta e um anos de 

mercado, o grupo é uma empresa familiar
31

, como muitas em Fortaleza e foi fundada por Tane 

Albuquerque, uma empresária de notoriedade da cidade, no entanto, atualmente é 

administrada por seus herdeiros - seus filhos e alguns netos. O grupo Meia Sola é líder de 

mercado cearense para os públicos A e B no segmento em que atua. 

 

Para compreender uma empresa familiar é importante olharmos a dinâmica familiar 

e o relacionamento dessa família com a empresa. Uma verdadeira empresa familiar 

é aquela que sobrevive aos seus herdeiros e sucessores, ou seja, um 

empreendimento que transcende o espaço do empreendedor-fundador. Inicialmente, 

a empresa familiar está em torno do empreendedor. Os valores que a norteiam são 

profundamente pessoais, incorporam a personalidade do fundador, refletem sua 

cultura, seus costumes e seu conhecimento. O fundador tem talento nato para 

reconhecer uma oportunidade no mercado, desenvolver e consolidar uma atividade 

mercantil. As histórias das empresas familiares normalmente fascinam e podem ser 

contadas de diversas maneiras. Porém, o que em geral surpreende o ouvinte é a 

perspicácia do fundador, que, a partir de uma idéia, construiu um negócio de 

sucesso. [...] O criador da empresa familiar constrói, além do seu negócio, uma 

história de vida que refletirá diretamente em sua família. (WERNER, 2007, p. 122) 
 

Atualmente são comercializadas na Meia Sola as marcas: Anacapri, Isla, Les 

Petits Joueurs, Kate Spade, Lenny e Cia, Serpui Marie, Laura Lima, Elisa Atheniense, Le 

Specs, Tássia Ely, Schutz, Luiza Barcelos, Luz da Lua, SAAD, Vicenza, Alexandre Birman, 

Guilhermina e La Spezia
32

. No site institucional da marca é evidenciada a sua “receita de 

sucesso”, bem como seus princípios:  

 

A estratégia de oferecer o máximo em atendimento, juntamente com produtos 

exclusivos e de alta qualidade é a marca do sucesso. E a credibilidade e seriedade da 

empresa foram prontamente reconhecidas quando a CDL – Câmara de Dirigentes 

Lojista de Fortaleza, elegeu a diretora-presidente da Meia Sola “Lojista do ano de 

1996″. Tane Albuquerque entrou para a história como primeira mulher agraciada 

com tal prêmio em todo o país. Em 1999, a Meia Sola criou um novo conceito de 

lojas. Foi assim que, a partir dai, as lojas ganharam propostas inovadoras para serem 

ainda mais precursoras de moda, visando atingir um público específico, mais seleto 

no seu-estilo. Já em 2013, o ano foi marcado pela abertura da nova Meia Sola 

Maison. Com uma proposta de multi-ambientes, a new store foi concebida para 

transmitir a sensação de aconchego e acolhimento de uma sala de estar, levando o 

cliente a sentir que está em sua própria casa. Localizada em um dos endereços mais 

                                            
31

 A empresa familiar é o somatório dos elementos racionais e não-racionais de uma convivência baseada 

simultaneamente em emoções e na sobrevivência da empresa. É o caráter humano da família, inserido nas 

disputas sucessórias e empresariais. (WERNER, 2007, p. 234) 
32

  Informação retirada do site: http://www.meiasola.com.br/. Acesso em: 18 de maio de 2016. 

http://www.meiasola.com.br/
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nobres da cidade, a Avenida Dom Luís, esse novo espaço veio coroar os 29 anos de 

trabalho da Meia Sola. (MEIA SOLA³, 2016) 

 
Imagem 5 – Marcas vendidas pelas lojas Meia Sola 

 

Fonte: acervo da autora 

 

Devido às características e ao preço dos produtos vendidos nas lojas Meia Sola, 

Schutz e Arezzo, pode-se enquadrá-los em itens de novo luxo, até porque não são produtos de 

necessidades básicas e o peso da marca contribui muito para o valor percebido e para o valor 

agregado desses produtos. Em entrevista concedida para esta pesquisa, André Albuquerque, 

diretor executivo de marketing administrativo do Grupo Meia Sola, quando perguntado se os 

produtos comercializados pelo grupo são de luxo, explica: 

 

Dentro do nosso negócio temos um segmento de luxo, representado por algumas 

marcas presentes no mix da rede Meia Sola. Estamos falando de grifes bastante 

específicas como Alexandre Birman, de sapatos, e Lenny e Cia e Les Petits Loueurs, 

ambas de bolsas. No geral, grande parte dos produtos comercializados pelas 

demais lojas do grupo, a exemplo da Schutz e Arezzo, se enquadram na categoria 

luxo acessível, na qual tem-se produtos de alta qualidade e valor percebido, porém 

com um melhor custo-benefício.
33

 

 

Quando André fala em “luxo acessível” é uma das situações em que se reconhece 

o novo luxo, conforme explicado no capítulo 3 deste trabalho. 

Importante esclarecer que as lojas Meia Sola – existem três lojas na cidade, uma 

no Shopping Riomar Fortaleza, outra no Shopping Iguatemi e a última e mais importante (por 
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ser a loja conceito ou maison) na Avenida Dom Luís, importante pólo de concentração de 

marcas dedicadas à públicos com alto ou médio poder aquisitivo – não são franquias mas sim, 

próprias do grupo de nome homônimo, que se caracterizam como multimarcas, pois 

concentram a venda de produtos de marcas nacionais e internacionais. 

A seguir, será explicado sobre cada uma das marcas de acessórios – pois este é o 

foco do trabalho - franqueadas do Grupo Meia Sola (Arezzo, Schutz e Anacapri) em ordem de 

importância e tempo no mercado de Fortaleza. 

A Arezzo é a principal e primeira marca do grupo Arezzo&Co.. Fundada em 1972 

pelos irmãos Anderson e Jefferson Birman, ela ocupa há muitos anos o posto de grife de 

referência no lançamento de tendências no Brasil, além de ser referência no mercado fast 

fashion de calçados, bolsas e acessórios femininos. A marca, que é considerada, segundo seu 

site institucional, a maior de varejo da América Latina em seu segmento, tem como princípios 

a reunião de alta qualidade, design contemporâneo, satisfação do consumidor e conceito
34

. 

Dentre as marcas do grupo, a Schutz é a mais jovem, arrojada e com maior 

quantidade de informação de moda. Um dos aspectos que evidenciam essas características, 

além dos produtos, são as ações de marketing e branding adotadas por ela, como por 

exemplo: o site institucional e as redes sociais da marca se utilizam de muitas palavras e 

termos estrangeiros em sua comunicação com o público; é a marca que traz mais produtos 

inovadores e com características de exclusividade como a personalização de bolsas e sapatos 

com monogramas e estampas exclusivamente desenvolvidas para a cliente, dentre outras. Essa 

marca iniciou suas atividades em 1995, tem nome de origem alemã que significa proteção e 

conta hoje com franquias espalhadas por todo o país, além de ser vendida em algumas 

multimarcas, e ainda conta com duas lojas nos Estados Unidos, uma em Nova York e outra 

em Los Angeles. Segundo o site institucional do grupo a qual pertence, o Arezzo&Co., a 

Schutz é definida como “ousada, provocativa e altamente fashion”. Além disso: 

  

A marca investe significativamente em pesquisas de tendências, desenvolvimento de 

material e tecnologia para a criação do seu portfólio. Sua missão é oferecer ao seu 

público um conceito de produtos conectados ao design, qualidade, moda e liberdade 

de expressão. 
O resultado são coleções desenvolvidas para refletir o espírito da mulher jovem 

contemporânea que causa efeito, que é irreverente e tem estilo próprio. Convida a 

ousar, a buscar o diferente, a desafiar o que é consenso. (AREZZO&CO.³, 2016) 
 

                                            
34

 Informação retirada do site: <https://www.arezzo.com.br/>. Acesso em: 18 de maio de 2016. 
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50 

 

 

A Anacapri é a menor, mais nova e mais acessível marca do grupo Arezzo&Co., 

financeiramente falando. Com a proposta de “descomplicar o dia a dia”, desde 2008, a 

empresa que teve seu nome escolhido por conta de uma cidade localizada em uma ilha do Mar 

Mediterrâneo, prefere prezar pelo conforto e a casualidade, além de vender produtos com 

preços mais acessíveis, sendo todos os seus calçados flat, ou seja, sem salto. O site 

institucional do grupo Arezzo&Co. define resumidamente essa marca: “Anacapri é 

descomplicada e muito alto astral. Sem salto, sem preocupação.”. Por ano, apresenta certa de 

três grandes coleções que resultam em uma média de 1.000 modelos. 

 

4.2 Concorrência interna entre as marcas do Grupo Meia Sola 

 

O Grupo Meia Sola se utiliza do marketing a seu favor em suas redes sociais 

(Instagram e Facebook) e na comunicação com o público em ações de divulgação e de 

marketing e, parece administrar muito bem suas empresas, devido ao sucesso de vendas 

percebido. Gerir marcas de luxo ou de novo luxo requer uma compreensão mais profunda dos 

desejos do seu público, que necessita sempre se destacar e preza pela exclusividade.  

A partir das especificidades de cada marca pertencente ao grupo Meia Sola pode-

se notar que, mesmo que de modo geral, o público alvo seja o de mulheres pertencentes às 

classes A e B, cada uma das marcas têm características que tornam possível a identificação do 

seu público-alvo específico. Essa identificação com as características de cada marca é que é 

responsável pela preferência por determinada marca dentre as do Grupo por certas mulheres. 

Por exemplo, a Schutz tem como consumidoras mulheres que gostam de se diferenciar por 

meio do uso de acessórios diferentes, ousados e com informação de moda, a Arezzo possui 

público mais clássico e discreto, a Anacapri se identifica mais com aquelas que prezam pelo 

conforto e não estão dispostas a gastar muito e por fim, a Meia Sola Acessórios, loja 

multimarcas, que compila produtos das três marcas citadas, somadas à muitas outras nacionais 

e internacionais que atendem aos públicos dessas três outras marcas através de uma curadoria 

rigorosa feita por sócias do grupo a fim de selecionar os melhores calçados, bolsas, cintos, 

carteiras, óculos e bijuterias. 

Sobre públicos-alvo, criação de identidade de marca e identificação da identidade 

da marca com sua clientela, complementando o que já foi dito anteriormente no capítulo 3 

sobre identidade e construção de identidade de marca, Carvalhal (2014), explica: 
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A identidade de uma marca funciona como a identidade de uma pessoa. A cor dos 

cabelos, o biótipo, o jeito de falar, de se comportar e as roupas que a pessoa está 

usando (entre tantas outras coisas) ajudam a descrevê-la e definem a sua identidade. 

Em torno de uma marca também devem existir associações que contribuam para 

definir quem ela é. Essas associações são como uma espécie de atalho para o seu 

significado, construído por meio de um trabalho intencional de esclarecimento, 

curadoria e organização de referências que, juntas, indicam o que a empresa deseja 

que a marca signifique, como deseja que a marca seja percebida. (...) Uma 

identidade de marca só pode ser construída ao longo do tempo. Para ser sólida, a 

construção de uma identidade precisa de constância e coerência. (...) Quanto mais 

fortes e claras forem as associações mentais de uma pessoa com uma marca, maiores 

as chances de ativar o senso de lembrança sobre ela, mais forte será a sua relação 

com ela (...) a personalidade da marca é o que mais a aproxima de um ser humano. E 

se um dos piores comentários que se pode fazer a uma pessoa é que ela não tem 

personalidade, o mesmo deve valer para a marca, pois é a visão de tal marca como 

“pessoa” que se relaciona com o nosso desejo de projeção. (CARVALHAL, 2014, p. 

21/25) 
 

A concorrência interna, portanto, ocorre quando as marcas se mostram 

concorrentes entre si mesmo com essas diferenciações de estilo, já que por vezes, clientes que 

se identificam mais com determinada marca precisam ou desejam um produto que é vendido 

em outra. Como as marcas possuem produtos de qualidade semelhante entre si e costumam 

estar presentes nos mesmos espaços (o Shopping Riomar Fortaleza possui uma loja da Meia 

Sola Acessórios, uma da Arezzo, uma da Schutz e uma da Anacapri e, o Shopping Iguatemi 

possui uma loja da Meia Sola Acessórios, duas da Arezzo e uma da Schutz), acabam por 

sofrerem concorrência. 

Conforme dito na introdução, o Grupo Meia Sola pode se assemelhar aos grandes 

conglomerados econômicos mundiais, como o famoso LVMH, tendo em vista que possui 

várias marcas, todas administradas da mesma forma - de acordo com a preservação da 

identidade específica de cada marca, e todas comercializando produtos de (novo) luxo. No 

entanto, guardadas as proporções, não se pode enquadrar o grupo em estudo como um 

conglomerado por não atuar em cenário global e por não possuir nenhuma grife internacional. 

Mas pode-se utilizar os exemplos de concorrência interna dos conglomerados para 

compreender a situação do grupo em estudo, tendo em vista a similaridade das empresas, bem 

como ocorre com os grandes conglomerados. Passarelli (2010, p. 58) ressalta que, num caso 

como o do aqui estudado, é preciso preservar a cultura de cada marca: “Se a manutenção das 

culturas das marcas prevalece, a dificuldade desloca-se para os modelos de gestão. Desenha-

se um modelo de gestão para, gradualmente, procurar induzir todas as empresas a nele 

encaixar-se, seguindo-o como referência.” 
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Sobre a gerência das marcas do grupo Meia Sola, o gerente, André 

Albuquerque
35

, disse que “todas as operações funcionam sob a mesma administração e cultura 

organizacional, apesar de tratadas de forma separada.”. Com isso, entende-se que os 

mecanismos de administração, controle, cultura organizacional e gestão das marcas que 

compõem o grupo são os mesmos, mesmo para marcas de segmento ou público-alvo 

diferente. 

Tendo ciência de que marcas de acessórios do Grupo Meia Sola pertencem um 

mesmo segmento, o de acessórios de novo luxo, pode-se dizer que existe concorrência 

interna, tendo em vista que o capital apurado nas vendas de qualquer das lojas do grupo não é 

prejudicado pois terá o mesmo destino, ou seja, tudo fará parte do saldo do complexo de 

empresas e não apenas de uma loja e, além disso, cada uma das marcas possui um público 

alvo específico que se identifica com a mesma, com seus produtos e com a forma de 

comunicação da marca; porém, as marcas podem levar desvantagem do ponto de vista do 

marketing, como explica Passarelli (2010):  

 

Uma das maiores discussões teóricas quando fala-se de estratégias de 

conglomeração gira em torno do seguinte certame: um conglomerado como a , p. 

ex., abriga no seu portfólio diversas marcas concorrentes entre si; isso é positivo ou 

negativo para o grupo? Em uma análise simplista, mesmo que uma marca do grupo 

conquiste marketing share de outra, poderíamos supor que essa realidade não 

modifica o resultado geral obtido pela corporação, pois o dinheiro que não foi 

guardado em um bloso foi alojar-se em outro do mesmo proprietário. Na verdade, as 

coisas não são tão simples. Uma marca que perde marketing share, ainda que seja 

para outra da mesma corporação, cria pelo menos dois tipos de prejuízo: o 

operacional – que pode ser compensado como acabamos de apontar – e a perda de 

valor econômico da marca – impossível de ser contornada no curto prazo, problema 

bem mais significativo do que a perda operacional. (PASSARELLI, 2010, p. 62) 

 

No entanto, questionado sobre essa possível concorrência interna, que fora 

imaginada pela autora antes de iniciar os estudos mais profundamente sobre o tema e de 

entrevistar um dos sócios da empresa, o diretor executivo dos setores de marketing e 

administração do grupo, André Albuquerque, afirma que as marcas concorrem de maneira 

saudável entre si.
36

Afirmar isso é dizer que, por vezes, as clientes oscilam, em suas compras, 

entre marcas do grupo e que, como o lucro da Meia Sola, da Schutz, da Arezzo e da Anacapri 

têm o mesmo destino, não há, portanto, nenhum prejuízo. Portanto, configurar concorrência é 
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algo delicado, já que, a palavra concorrência detona, inicialmente, que alguma parte sairá em 

desvantagem. 

Conclui-se, então, que existe concorrência entre as marcas do grupo Meia Sola, no 

entanto, isso não parece prejudica-las, principalmente do ponto de vista financeiro/lucrativo. 

 

4.4 Domínio de mercado do Grupo Meia Sola em Fortaleza 

 

No que tange ao domínio de mercado exercido pelas marcas componentes do 

grupo Meia Sola na cidade de Fortaleza, é preciso dizer que foi observado e identificado por 

meio do método dedutivo. De acordo com uma análise comparativa das marcas presentes na 

cidade especializadas na venda de acessórios de luxo acessível, foi percebido esse domínio de 

mercado do segmento. Para analisar esse domínio de mercado é importante observarmos os 

concorrentes diretos e indiretos. Sobre a concorrência de mercado das marcas do grupo com 

outras marcas, André Albuquerque
37

, em entrevista, afirmou:  

 
Costumamos dizer que nossos principais concorrentes não dão nem tanto outras 

marcas de acessórios. Nossas marcas concorrem, de maneira saudável entre si. 

Quem divide a atenção do nosso cliente hoje são, principalmente, os produtos e 

serviços voltados ao bem estar: viagens, investimentos em moradia, beleza, saúde e 

lazer. Na verdade, hoje, tudo que “divide o bolso” do cliente pode ser um 

concorrente. Assim, focamos no relacionamento continuarmos sendo uma das 

preferências de consumo dos clientes. 
 

Com essa resposta, pode-se confirmar a existência do domínio de mercado que as 

marcas do grupo possuem no segmento a que se mostram posicionar na cidade de Fortaleza. 

As marcas não são ameaçadas, atualmente, por outras de bolsas e calçados, mas sim, por 

concorrentes indiretos. 

O domínio de mercado é constatado por uma empresa por meio da análise de 

dados estatísticos sobre seu faturamento, sobre o tipo de produto mais vendido, sobre o tipo – 

e a quantidade deste tipo – de clientes, sobre as épocas do ano em que mais vende etc. É 

importante manter os clientes já conquistados de forma fidelizada e, ainda, saber conquistar 

novos clientes (que se mostram cada vez mais exigentes)
38

 para a manutenção desse domínio 

de mercado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O luxo move uma parte importante da economia mundial desde que o homem 

começou a querer se diferenciar por meio de artigos mais exclusivos e status de poder. Com a 

Revolução Industrial e o começo das maisons de moda na Europa, o luxo foi ganhando maior 

importância na moda, pois permitiu que o vestuário se tornasse um dos meios mais utilizados 

para mostrar status e riqueza. Muitas destas maisons sobrevivem até hoje com o mesmo, ou 

mais, poder e reconhecimento do que há algumas décadas. 

Falar de luxo em contexto social, mercadológico e administrativo requer que se 

saiba também sobre os grandes conglomerados internacionais (como o grupo LVMH) que têm 

sido apontados como tendência de formato de gerenciamento de marcas de luxo. Essa 

informação faz uma ponte com o grupo empresarial Meia Sola tendo em vista que seu modo 

de adquirir, fusionar e administrar suas marcas se assemelha ao destes conglomerados. Neste 

tipo de administração, são adquiridas marcas que concorrem entre si de forma direta ou 

indireta para que haja domínio de mercado pelo mesmo. As aquisições de marcas se baseiam 

no seu porte, no público alvo ao qual se destinam, no valor percebido etc. 

No entanto, com o passar dos tempos, a modernidade trouxe novos aspectos e 

visões do que se entende por luxo e surgiu o novo luxo, baseado em conceitos de branding e 

de marketing de experiências. O novo luxo é mais acessível e é aquele que se encontra em 

grandes marcas que, mesmo vendendo produtos de alta qualidade e alto custo, não possuem 

necessariamente a tradição e o preço exorbitante de marcas como Louis Vuitton, Chanel, 

Prada e similares. No Brasil o mercado de luxo, embora em crescimento ainda é pequeno se 

comparado ao de outros países, mas o mercado de novo luxo encontra-se muito mais presente. 

O país possui grandes nomes que representam esse novo luxo como Osklen, Glória Coelho, 

Reinaldo Lourenço, Alexandre Herchcovitch e outros. Conforme dito sobre a crise econômica 

que marcou a economia brasileira nos últimos dois anos, são as marcas de novo luxo, umas 

das que mais sofreram com as dificuldades do brasileiro para gastar. 

Para compreender o posicionamento do grupo Meia Sola no segmento de mercado 

ao qual ele se propõe ao comercializar produtos de alto custo, marcas com alto valor 

agregado, direcionadas para públicos femininos das classes A e B, foi necessário discutir 

sobre o luxo e o novo luxo, além de outros conceitos e referencial teórico. 

Entender sobre as peculiaridades das marcas de luxo e novo luxo e de seus 

aspectos de marketing possibilitou perceber o papel do branding no que diz respeito ao 
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trabalho das marcas de se fazerem perceber com alto valor agregado alto e valor percebido. O 

embasamento da sobrevivência das marcas de luxo está nos aspectos psicológicos do desejo 

da mente humana, que ansia por experiências proporcionadas pelo luxo e pelo novo luxo. 

O grupo Meia Sola está no mercado desde 1986 e de lá para cá só tem crescido 

com um sistema de aquisição e fusão de marca, conforme já mencionado. Foi possível 

perceber, através deste estudo, que o grupo em discussão se enquadra no mercado de novo 

luxo, não de luxo tradicional, pois verificou-se que os produtos comercializados pelas marcas 

dessa empresa não possuem algumas das características do luxo tradicional, como a produção 

artesanal, a produção em baixa à média escala.  

No entanto, os conceitos de valor agregados às marcas, bem como aos seus 

produtos, a boa qualidade, o bom acabamento, dentre outras características estão presentes. 

Apesar de ter a maior parte das suas marcas dedicadas a um público constituído por mulheres 

das classes A e B, percebe-se que o desejo criado pela marca alcança, por vezes ou em 

determinada marca, como é o caso da Anacapri, consumidoras de classes inferiores que “dão 

um jeito” de satisfazer ao seu desejo adquirindo uma bolsa ou um sapato que podem não 

condizer com sua realidade financeira (isso ocorre, muitas vezes, por meio do sistema de 

parcelamento de compra do Brasil, que facilita este tipo de situação). 

Por fim, observou-se que, apesar de possuir a maioria de suas marcas dedicadas à 

venda de acessórios para mulheres das classes A e B, o grupo Meia Sola não se prejudica com 

a concorrência entre suas marcas. Devido à boa construção da imagem de cada uma delas, que 

possui públicos bem específicos baseados em estilos de vida e personas diferentes.  

Este estudo possibilita uma nova visão sobre o tema abordado e poderá gerar que 

futuros trabalhos acadêmicos sobre o grupo Meia Sola, uma vez que as bases teóricas a 

respeito do mercado, fusão e concorrência interna de marcas de moda estão postas aqui. 

Surge, ainda, uma abertura para novas investigações, mais específicas, envolvendo outros 

pontos de vista, como por exemplo, análises sobre o pensamento dos consumidores das 

marcas do grupo. 
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APÊNDICE A 

 

ESTREVISTA 

 

 

 

 

 

UFC – Universidade Federal do Ceará 

CURSO: Design-Moda 

Disciplina: Pesquisa em Moda 

Fortaleza – 27 de setembro de 2016 

Pesquisadora: Clarissa de Carvalho Gondim 

 

Objetivo Geral: Realizar um estudo sobre o Grupo Meia Sola 

Entrevistado: André Albuquerque – sócio do Grupo Meia Sola 

 

1. Qual a sua posição ou cargo no Grupo Meia Sola além de sócio? Há quanto tempo 

atua nesta empresa? 

“Hoje, atuo como diretor executivo de Marketing e Administrativo. Trabalho desde os 

13 anos, quando comecei trabalhando um pequeno expediente auxiliando o 

departamento financeiro. De lá até hoje, passei pela maior parte dos setores, 

conhecendo de perto toda a operação.” 

 

2. Qual a sua formação profissional e o que o levou a investir no Grupo Meia Sola? 

“Tenho formação superior em Administração de Empresas pela UFC (Universidade 

Federal do Ceará) e Direito pela Unifor (Universidade de Fortaleza). Além disso, fiz 

MBA Executivo com foco em Empreendedorismo na FDC (Fundação Dom Cabral). A 

ideia de investir no negócio de calçados e acessórios partiu da identificação de uma 

carência de marcado no segmento.” 

 

3. Os produtos comercializados pelo Grupo Meia Sola são de luxo? 

“Dentro do nosso negócio temos um segmento de luxo, representado por algumas 

marcas presentes no mix da rede Meia Sola. Estamos falando de grifes bastante 

específicas como Alexandre Birman, de sapatos, e Lenny e Cia e Les Petits Loueurs, 

ambas de bolsas. No geral, grande parte dos produtos comercializados pelas demais 

lojas do grupo, a exemplo da Schutz e Arezzo, se enquadram na categoria luxo 

acessível, na qual tem-se produtos de alta qualidade e valor percebido, porém com um 

melhor custo-benefício.” 
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4. Quais marcas fazem parte do Grupo Meia Sola? 

“Hoje temos sob o guarda-chuva do Grupo Meia sola a Meia Sola (marca própria), as 

franquias Arezzo, Schutz e Anacapri e a Pop Club Outlet, todas do segmento de 

calçados e acessórios. Além delas, somos franqueados da marca francesa L’Occitane, 

do segmento de perfumaria.” 

 

5. O Grupo Meia sola se considera um conglomerado? Como se dá a concorrência entre 

as marcas do grupo? E qual a motivação para este posicionamento estratégico? 

“Sim, consideramos o grupo como um conglomerado na medida em que todas as 

operações funcionam sob a mesma administração e cultura organizacional, apesar de 

tratadas de forma separada. Como tal, é fundamental que os negócios não se 

canalizassem, portanto, cada uma das marcas é destinada a um perfil de público e 

consumo diferentes e, de certa forma, até complementares.” 

 

6. Sabe-se que o foco do Grupo são suas marcas de acessórios. Porque decidiram ter 

marcas fora desse segmento como franquias da L’Occitane? 

“A L’Occitane estava abrindo sua operação no Brasil e apostamos na marca pois 

vislumbramos uma oportunidade de mercado interessante que, apesar de ser um 

negócio totalmente diferente, se destina a um público que tem muita familiaridade 

com nossos demais negócios. E além de tudo, diversificar é preciso! Investir em novas 

frentes. Empreender está no DNA do Grupo Meia Sola. 

 

7. O domínio de mercado do Grupo Meia Sola em seu segmento é visível na cidade. 

Quais são os concorrentes diretos e indiretos do Grupo Meia Sola? 

“Costumamos dizer que nossos principais concorrentes não são nem tanto outras 

marcas de acessórios. Nossas marcas concorrem, de maneira saudável entre si. Quem 

divide a atenção do nosso cliente hoje são, principalmente, os produtos e serviços 

voltados ao bem estar: viagens, investimentos em moradia, beleza, saúde e lazer. Na 

verdade, hoje, tudo que “divide o bolso” do cliente pode ser um concorrente. Assim, 

focamos no relacionamento continuarmos sendo uma das preferências de consumo dos 

clientes.” 


