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RESUMO 
 

 

O mundo da moda é um universo cheio de complexidade. Com suas nuanças 

promove a cada momento novas formas de explorar esse potencial mercado, que 

tem gerado as mais diversas oportunidades em todo o mundo. A dinâmica da 

moda requer atualização e especialização em segmentos diferenciados, 

buscando nas inovações criadas pelas várias culturas e pelo próprio setor uma 

forma de manter essa atualização. O objetivo desta dissertação foi identificar 

como as mulheres esperam ser vistas, a partir das escolhas que fazem, através 

dos fatores tangíveis e intangíveis que elegem, ao escolher determinada marca 

de roupa. O estudo procurou, ainda, descrever os principais fatores que as 

influenciam no momento da escolha da marca e buscou identificar o significado 

dos fatores tangíveis e intangíveis para cada uma das consumidoras que 

sintetizam a escolha da marca. As mulheres entrevistadas deram seus 

depoimentos sobre como esperam ser vistas ao fazerem o uso da marca de roupa 

escolhida e ainda procurou-se identificar a associação dos diferentes papéis que 

a marca representa para sua consumidora no momento da compra. Na busca de 

respostas a essa questão, realizou-se estudo exploratório, em que foi utilizada 

pesquisa qualitativa com os gestores das marcas avaliadas e estudo descritivo, 

utilizando pesquisa quantitativa, aplicado nos pontos de vendas de cada uma das 

marcas, com 120 entrevistadas com idade acima de 25 anos, economicamente 

ativas e clientes das marcas estudadas.  Os resultados da pesquisa indicaram 

que, ao escolher uma roupa, os valores intangíveis influenciam muito mais a 

cliente da marca do que os valores tangíveis. E que nem sempre os valores 

posicionados pelos gestores da marca são os percebidos por suas clientes. 

Quanto às limitações do desse trabalho, a pequena quantidade de marcas 

pesquisadas e clientes entrevistadas e o caráter exploratório da pesquisa indicam 

que os achados não podem ter caráter conclusivo. 

 

Palavras-chave: Moda. Marca. Valores tangíveis e intangíveis. Comportamento do 

consumidor. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The fashion world is a world full of complexity. With its nuances promotes each 

time new ways to exploit this potential market that has generated the most diverse 

opportunities around the world. The dynamic of fashion requires updating and 

specialization in different segments, seeking through innovations created by the 

various cultures and the sector itself a way to keep them update. The aim of this 

thesis was to identify how women expect to be seen, from the choices they make, 

through tangible and intangible factors that they elect, when choosing a special 

clothing brand.The study also sought to describe the main factors that influence 

women at the time of choosing a brand, and it sought to identify the significance of 

tangible and intangible factors to each of the consumers that epitomizes the 

choice of that particular brand. The women interviewed gave their testimonies of 

how they expect to be seen wearing the brand they chose and still tried to identify 

the association of the different roles that the brand stands for a consumer at the 

time of purchase.  In seeking answers to these questions an exploratory study was 

held using a qualitative research with managers of these studied brands and a 

descriptive study using a quantitative research, applied where each of these 

brands are sold interviewwing, 120 respondents, aged above 25 years, 

economically active and customers of studied brands. The survey results indicated 

that, when choosing an outfit, the values intangibles influence the client more than 

the tangible values. And that is not always the values indexed by brand managers 

that are perceived by their customers. Is for the this work the small amount of 

brands studied the interviewed clients and exploratory research findings, indicate 

that the same can’t have a conclusive deemed. 

 

 

Key words: Fashion. Brand. Tangibles and Intangibles values. Consumer 

behavior. 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

ABIT  Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecções 

BG  Brasil em Gotas 

M  Margot 

ML  Mamão com Mel 

MM  Mabel Magalhães 

PDC  Processo de Decisão do Consumidor 

PDV  Ponto de Vendas 

PIB  Produto Interno Bruto 

RE  Raro Efeito 

V  Viella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figuras  

FIGURA 1 - Como consumidores tomam decisões para bens e serviços.. 28 

  

  

Gráficos  

GRÁFICO 1 - Escolaridade das clientes da Mabel Magalhães................... 68 

GRÁFICO 2 - Escolaridade das clientes da Brasil em Gotas...................... 68 

GRÁFICO 3 - Escolaridade das clientes da Raro Efeito............................. 69 

GRÁFICO 4 - Escolaridade das clientes da Viella...................................... 69 

GRÁFICO 5 - Escolaridade das clientes da Margot.................................... 70 

GRÁFICO 6 - Escolaridade das clientes da Mamão com Mel..................... 70 

GRÁFICO 7 - Idade das clientes da Mabel Magalhães.............................. 71 

GRÁFICO 8 - Idade das clientes da Brasil em Gotas................................. 72 

GRÁFICO 9 - Idade das clientes da Raro Efeito......................................... 72 

GRÁFICO 10 - Idade das clientes da Viella................................................ 73 

GRÁFICO 11 - Idade das clientes da Margot.............................................. 73 

GRÁFICO 12 - Idade das clientes da Mamão com Mel.............................. 74 

GRÁFICO 13 - Renda mensal das clientes da Mabel Magalhães.............. 74 

GRÁFICO 14 - Renda mensal das clientes da Brasil em Gotas................. 75 

GRÁFICO 15 - Renda mensal das clientes da Raro Efeito........................ 75 

GRÁFICO 16 - Renda mensal das clientes da Viella.................................. 76 

GRÁFICO 17 - Renda mensal das clientes da Margot................................ 76 

GRÁFICO 18 - Renda mensal das clientes da Mamão com Mel................ 77 

GRÁFICO 19 - Características importantes na compra da roupa para as 

clientes da Mabel Magalhães...................................................................... 

 

79 

GRÁFICO 20 - Características importantes na compra da roupa para as 

clientes da Brasil em Gotas......................................................................... 

 

79 

GRÁFICO 21 - Características importantes na compra da roupa para as 

clientes da Raro Efeito................................................................................ 

 

80 

GRÁFICO 22 - Características importantes na compra da roupa para as 

clientes da Viella.......................................................................................... 

 

81 



 
 

GRÁFICO 23 - Características importantes na compra da roupa para as 

clientes da Margot....................................................................................... 

 

81 

GRÁFICO 24 - Características importantes na compra da roupa para as 

clientes da Mamão com Mel........................................................................ 

 

82 

GRÁFICO 25 - Como a consumidora espera ser vista com a marca 

escolhida - Mabel Magalhães..................................................................... 

 

90 

GRÁFICO 26 - Como a consumidora espera ser vista com marca 

escolhida Brasil em Gotas........................................................................... 

 

91 

GRÁFICO 27 - Como a consumidora espera ser vista com marca 

escolhida Raro Efeito.................................................................................. 

 

92 

GRÁFICO 28 - Como a consumidora espera ser vista com marca 

escolhida Viella............................................................................................ 

 

92 

GRÁFICO 29 - Como a consumidora espera ser vista com marca 

escolhida Margot......................................................................................... 

 

93 

GRÁFICO 30 - Como a consumidora espera ser vista com marca 

escolhida Mamão com Mel.......................................................................... 

 

93 

GRÁFICO 31 - Ocasiões em que as clientes da Mabel Magalhães usam 

a roupa........................................................................................................ 

 

94 

GRÁFICO 32 - Ocasiões em que as clientes da Brasil em Gotas usam a 

roupa............................................................................................................ 

 

95 

GRÁFICO 33 - Ocasiões em que as clientes da Raro Efeito usam a 

roupa........................................................................................................... 

 

95 

GRÁFICO 34 - Ocasiões em que as clientes da Viella usam a roupa........ 96 

GRÁFICO 35 - Ocasiões em que as clientes da Margot usam a roupa...... 97 

GRÁFICO 36 - Ocasiões em que as clientes da Mamão com Mel usam a 

roupa........................................................................................................... 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 - Mapa síntese Objetivos/Referência/Instrumento de coleta.... 

TABELA 2 - Tempo de existência da marca............................................... 

60 

63 

TABELA 3 - Escolaridade das entrevistadas............................................... 67 

TABELA 4 - Idade das entrevistadas.......................................................... 71 

TABELA 5 - Características que a marca de roupa comprada precisa ter.. 78 

TABELA 6 - Fatores tangíveis que influenciam as consumidoras............... 82 

TABELA 7 - Fatores tangíveis da Mabel Magalhães.................................. 83 

TABELA 8 - Fatores tangíveis da Brasil em Gotas..................................... 83 

TABELA 9 - Fatores tangíveis da Raro Efeito............................................ 84 

TABELA 10 - Fatores tangíveis da Viella.................................................... 84 

TABELA 11 - Fatores tangíveis da Margot.................................................. 84 

TABELA 12 - Fatores tangíveis da Mamão com Mel.................................. 85 

TABELA 13 - Fatores intangíveis de todas as marcas pesquisadas........... 86 

TABELA 14 - Fatores intangíveis que influenciam na compra da marca 

estudada  Mabel Magalhães....................................................................... 

 

86 

TABELA 15 - Fatores intangíveis que influenciam na compra da marca 

estudada Brasil em Gotas........................................................................... 

 

87 

TABELA 16 - Fatores intangíveis que influenciam na compra da marca 

estudada Raro Efeito................................................................................... 

 

87 

TABELA 17 - Fatores intangíveis que influenciam na compra da marca 

estudada Viella............................................................................................ 

 

88 

TABELA 18 - Fatores intangíveis que influenciam na compra da marca 

estudada Margot.......................................................................................... 

 

89 

TABELA 19 - Fatores intangíveis que influenciam na compra da marca 

estudada Mamão com Mel.......................................................................... 

 

89 

TABELA  20 - Como a consumidora espera ser vista com a roupa 

escolhida .................................................................................................... 

TABELA 21 – Quais ocasiões a consumidora usa a roupa escolhida........   

TABELA 22 – Quanto ao papel e contexto de uso .................................... 

TABELA 23  -- Paralelo dos fatores tangíveis e intangíveis da marca 

estudada de acordo com o seu gestor ....................................................... 

 

90 

94 

98 

 

107 



 
 

SUMÁRIO1 

 

1 INTRODUÇÃO.......................................................................................... 14 

1.1 Contextualização do problema e a questão norteadora........................ 14 

1.2 Justificativa e relevância do estudo....................................................... 16 

1.3 Objetivos................................................................................................ 17 

1.3.1 Objetivo geral...................................................................................... 17 

1.3.2 Objetivos específicos.......................................................................... 17 

1.4 Estrutura da dissertação........................................................................ 17 

  

2 REVISÃO DA LITERATURA.................................................................... 19 

2.1 Marca..................................................................................................... 19 

2.1.1 Características da tangibilidade......................................................... 22 

2.1.2 Características da intangibilidade....................................................... 23 

2.2 Comportamento do consumidor............................................................ 25 

2.3 Abordagem antropológica sobre o consumo......................................... 30 

2.4 Vestuário e sua história......................................................................... 35 

2.4.1 O que as roupas simbolizam?............................................................ 40 

2.4.2 O vestuário e a moda......................................................................... 45 

2.5 Uma visão da moda............................................................................... 47 

2.5.1 A moda como fenômeno cultural e social........................................... 50 

2.5.2 Grifes e marcas.................................................................................. 54 

  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS................................................. 57 

3.1 Classificação da pesquisa..................................................................... 57 

3.2 Unidade de análise e de observação.................................................... 58 

3.3 Universo e Amostra............................................................................... 

3.3.1 Universo ............................................................................................ 

3.3.2 Amostra ............................................................................................ 

3.4 Procedimentos de coleta de dados....................................................... 

59 

59 

59 

60 

                                            
1 Este trabalho foi revisado de acordo com as novas regras ortográficas aprovadas pelo Acordo 
Ortográfico assinado entre os países que integram a Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), em vigor no Brasil desde 2009. E foi formatado de acordo com a ABNT NBR 
14724 de 17.04.2011. 



 
 

3.3.1 Aplicação do instrumento de coleta de dados.................................... 61 

3.3.2 Tratamento dos dados........................................................................ 62 

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS........................ 63 

4.1 Apresentação dos Resultados............................................................... 

4.1.1 Perfil das empresas estudadas.......................................................... 

64 

64 

4.1.2 Perfil das mulheres entrevistadas...................................................... 67 

4.1.3 Escolaridade das entrevistadas.......................................................... 67 

4.1.4 Idade das entrevistadas..................................................................... 71 

4.1.5 Renda mensal das entrevistadas....................................................... 74 

4.1.6 Características que a marca comprada precisa ter............................ 77 

4.1.7 Fatores tangíveis  que influenciam a escolha ................................ 82 

4.1.8 Fatores intangíveis que influenciam a escolha................................. 85 

4.1.9 Como a consumidora espera ser vista com a roupa escolhida.......... 89 

4.1.10 Ocasiões em que veste a roupa da marca estudada....................... 94 

4.2 Discussão dos resultados...................................................................... 98 

4.2.1 Resultado quanto ao perfil, contexto de uso e como esperam ser 

vistas............................................................................................................ 

 

98 

4.2.2 Características que a roupa precisa ter para a entrevistada na hora 

da escolha................................................................................................... 

 

101 

4.2.3 Resultado quanto aos valores tangíveis............................................. 101 

4.2.4 Resultado quanto aos valores intangíveis.......................................... 101 

4.2.5 Paralelo dos valores tangíveis e intangíveis da marca estudada de 

acordo com o gerente ................................................................................. 

 

103 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, IMPLICAÇÕES, LIMITAÇÕES E 

SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS............................................ 

 

108 

5.1 Conclusões e implicações..................................................................... 108 

5.2 Limitações.............................................................................................. 111 

5.3 Sugestões para pesquisas futuras........................................................ 111 

  

REFERÊNCIAS........................................................................................... 113 

  



 
 

APÊNDICE ................................................................................................. 118 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na primeira parte deste trabalho serão apresentados a questão norteadora, o 

tema do estudo, a justificativa e relevância do estudo, os objetivos e a estrutura 

da dissertação.  

 

 

1.1 Contextualização do problema e a questão norteadora 

 

Apesar de existirem vários estudos desenvolvidos sobre comportamento do 

consumidor e alguns outros sobre o comportamento de compras das mulheres, os 

fatores ou valores tangíveis e intangíveis que levam uma mulher a comprar 

determinada marca de roupa ainda é um vasto campo de investigação. 

 

Atualmente, vive-se um momento em que o vestuário assume relevância no 

cenário econômico e social, transcendendo o mundo da moda, e algumas marcas 

passam a possuir significativo desenvolvimento no comércio mundial. 

Acrescentam-se a isso os consumidores, que passam a conhecer mais seus 

direitos, aumentando seu poder de compras, requerendo das empresas mais 

esforço no cuidado com a apresentação dos produtos - tanto no que se refere às 

ações de marketing de relacionamento quanto ao bom atendimento - além de 

exigirem produtos de melhor qualidade, mais duráveis, com preços competitivos, 

entre outras coisas.  

 

Esse momento vivido pelo vestuário reflete-se diretamente no varejo da moda. 

Como cita Evangelista (2009), a partir dos anos 1990 apresentou-se um novo 

cenário da moda no Brasil, recuperando a produção da indústria têxtil após anos 

de queda devido à concorrência acirrada no mercado mundial. Com a retomada 

do crescimento do setor, verifica-se expressivo volume de exportações e aumento 

da exposição no mercado externo; o interesse pelo assunto “moda” tornou-se 

intenso. Houve mais divulgação na mídia e as modelos brasileiras ganharam as 

passarelas do mundo com mais intensidade, atraindo os olhares estrangeiros 

sobre nosso país e nossos produtos. Diante disso, os empresários do setor 
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tiveram que se qualificar e buscar atender não só ao mercado externo, assim 

como às exigências e desejos do mercado interno.  

 

Douglas e Isherwood (2009) revelam que o vestuário assume aspectos 

mercadológicos e possui significativo desenvolvimento no comércio mundial. Com 

isso, traz novas formas de analisar as estratégias de marketing, estabelece 

mudanças sociais e econômicas e criam tendências.  

 

E no tocante ao comportamento de compras atual, como identificar quais são os 

fatores tangíveis e intangíveis que influenciam uma compradora na hora da 

escolha por essa ou aquela marca? Como as mulheres esperam ser vistas ou 

reconhecidas ao usar determinada marca de roupas?  

 

O estudo se faz necessário para responder as perguntas, alcançar os objetivos e 

buscar e identificação das várias associações, dos diferentes papéis e dos valores 

tangíveis e intangíveis que estão por trás da escolha de uma marca de roupas 

femininas. Diante disso, também se faz necessário conhecer o valor simbólico dos 

signos estéticos usados pela mulher, como código de indumentária, de estilo e de 

comportamento. Daí se pode tentar compreender por que estes se convertem em 

novos padrões de moda e consumo. 

 

Woodall e Constantine (2006) ressaltam que as roupas dizem sobre um indivíduo, 

levando-o ao autoconhecimento. Mais do que moda, o jeito de usar uma roupa 

reflete o estilo de vida e as atitudes de cada pessoa.  

 

O tema desta pesquisa envolve a abordagem dos valores tangíveis e intangíveis, 

que algumas marcas de roupas femininas representam para mulheres de várias 

classes sociais, acima de 25 anos, economicamente ativas, da cidade de Belo 

Horizonte. 

 

A questão norteadora da dissertação é: Como as mulheres esperam ser vistas a 

partir das escolhas que fazem dos fatores tangíveis e intangíveis que consideram 

ao escolher determinada marca de roupa? 
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1.2 Justificativa e relevância do estudo 

 

No Brasil, de acordo com os dados gerais da indústria da moda brasileira 

referentes ao ano de 2012, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e 

Confecções (ABIT, 2012) apresenta as seguintes informações: o faturamento total 

do setor foi de US$ 63 bilhões em 30 mil empresas. O Brasil é o 5º maior produtor 

têxtil do mundo e o 4° maior produtor de confeccionados do mundo. As 

exportações (sem fibras de algodão) foram de US$ 1,42 bilhão e as importações 

(sem fibras de algodão) foram de US$ 6,1 bilhões. O saldo da balança comercial 

(sem fibras de algodão) foi de US$ 4,7 bilhões. Houve um investimento de US$ 13 

bilhões nos últimos 10 anos e a produção média de confecção foi de 9,5 bilhões 

de peças por ano. O Brasil foi, segundo essa mesma fonte, o 2° maior 

empregador da indústria de transformação, proporcionando 1,7 milhão de 

empregos diretos, dos quais 75% são de mão de obra feminina, representando 

10,6% dos empregos da indústria de transformação e cerca de 5% do Produto 

Interno Bruto (PIB) Industrial Brasileiro.   

 

Com esses dados relevantes apresentados, analisa-se a importância do estudo 

do comportamento do consumidor de moda. Portanto, o estudo justifica-se, pois, 

ao aprofundar o sentido simbólico, o caráter cultural que o vestuário assume e o 

que a moda representa, cada vez que a consumidora decide por uma marca de 

roupa. Observando-se os valores tangíveis e intangíveis que esta apresenta, será 

possível entender um pouco mais o consumo de vestuário e moda de forma mais 

direcionada.  

 

Essas informações poderão ajudar a indústria e/ou varejo do vestuário e da moda 

a criarem e adequarem suas estratégias ao mercado consumidor. E aos 

empresários e profissionais de marketing, a entenderem melhor o comportamento 

de compras de suas clientes, oferecendo-lhes cada vez mais atendimento 

personalizado e os produtos que querem comprar, da maneira que querem 

comprar. 

 

As informações levantadas com o estudo poderão auxiliar também o atendimento 

de micro e pequenas empresas na criação de estratégias para suas marcas, em 
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consultoria prestada pela pesquisadora como consultora de marketing em 

instituição que atende e auxilia essas empresas no estado de Minas Gerais. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

A seguir estão delineados o objetivo geral e os objetivos específicos. 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral da pesquisa é identificar como as mulheres esperam ser vistas, a 

partir das escolhas que fazem, por meio dos fatores tangíveis e intangíveis, ao 

escolher determinada marca de roupa. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste estudo procuraram esclarecer os seguintes pontos: 

 

1. Descrever os principais fatores que influenciam as mulheres no momento 

da escolha de um vestuário. 

2. Identificar os principais fatores tangíveis e intangíveis e quais deles 

influenciam  as consumidoras na hora da escolha da marca. 

3. Elencar os diferentes papéis que a marca representa para sua 

consumidora no momento da compra. 

 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

Para responder as questões e desenvolver o estudo, esta dissertação está 

estruturada em cinco capítulos. O primeiro fornece, juntamente com a introdução, 

uma visão geral contextualizando o assunto, o problema e o motivo da pesquisa. 

Define também a questão norteadora, a justificativa e a relevância do estudo. O 
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objetivo geral e a descrição dos objetivos específicos e a estrutura do trabalho 

finalizam o capítulo. 

 

O segundo capítulo, Revisão da Literatura, apresenta alguns conceitos e 

discussões sobre marca, buscando entender as características tangíveis e 

intangíveis que levam um consumidor a escolher determinada empresa. Depois 

descreve-se o comportamento do consumidor, como se manifesta e reage diante 

das várias influências sofridas, como se dá o processo de compra e a percepção 

diante do produto desejado e/ou escolhido. Em seguida, é feita uma abordagem 

antropológica sobre o consumo, em que serão abordados o vestuário e sua 

história, contextualizando o simbolismo da roupa ao longo dos tempos até a 

atualidade e o que ela representa para quem compra. Após, relatam-se o 

vestuário e a moda e uma visão da moda, inclusive como fenômeno cultural e 

social. Por fim, trata-se do tema grifes e marcas, contextualizando o tema no 

mundo da moda atual e das marcas estudadas. 

 

O terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos da pesquisa, sua 

classificação, unidade de análise e de observação e os procedimentos de coleta 

de dados. Nesse último são apresentados o roteiro de pesquisa, a aplicação do 

instrumento de coleta de dados e o tratamento dos dados. 

 

O quarto capítulo traz a apresentação e discussão dos resultados da pesquisa 

aplicada. Descreve-se o perfil e as características das empresas avaliadas e das 

mulheres entrevistadas, os resultados para as dimensões da tangibilidade e 

intangibilidade, onde a roupa adquirida vai ser usada, a empatia com a marca. E 

por último uma discussão da relação dos fatores tangíveis e intangíveis que o 

gestor da marca quer transmitir para sua consumidora e seu mercado. 

 

No quinto capítulo fazem-se as considerações finais, implicações, limitações e 

sugestões para pesquisas futuras. E, finalmente, as referências, apêndices e 

anexos encerram, por ora, este trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Neste capítulo é analisado o conceito de marca e, dentro do conceito, as 

características de tangibilidade e intangibilidade da marca. São pontuados o 

comportamento do consumidor e a abordagem antropológica sobre o consumo. 

Aborda-se, ainda, o vestuário e sua história, mostrando o simbolismo da roupa ao 

longo dos tempos e o vestuário e a moda. Logo após, será abordada uma visão 

da moda e esta como fenômeno cultural e social e, por último, as grifes e marcas. 

 

 

 2.1 Marca  

 

De acordo com Aaker (2007), a marca e/ou símbolo é um nome diferenciado 

(logotipo, marca registrada, ou desenho de embalagem) que tem como objetivo 

identificar os bens ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e 

diferenciar esses bens e serviços daqueles dos concorrentes, contribuindo, assim, 

para a diferenciação de idênticos.  

 

A força da marca está na mente dos consumidores e o grande desafio dos 

profissionais de marketing e de publicidade é conhecer bem os clientes, seus 

hábitos de compra e suas preferências, para que possa transmitir, a partir da 

marca, esses benefícios importantes para seu mercado. Muitas vezes é muito 

difícil fazer a mensuração da composição dessa marca, já que se trata de um 

conjunto de associações, tangíveis e intangíveis, objetivas e subjetivas, concretas 

e abstratas que compõem a imagem da marca, como constata Keller (1998). 

 

Quando a marca é facilmente identificada pelo consumidor, ela reduz seu risco de 

errar ao escolher a empresa, produto ou serviço desejado. Elimina incertezas, 

transmite os benefícios e obtém a confiança e a satisfação desejadas por ele.  

 

Conforme aduz Nielsen (2009 citado por SILVA FILHO, 2010), a maioria das 

estratégias de marca tem como objetivo fundamental atrair os consumidores. Para 
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entender plenamente a dinâmica de compra do consumidor, é importante 

compreender o que impulsiona os compradores a tomarem suas decisões, como 

se sentem a respeito de suas escolhas e, finalmente, o que planejam fazer com 

suas compras. 

          

Já para Kotler (2009), a marca é essencialmente uma promessa da empresa de 

fornecer uma série específica de atributos, benefícios e serviços uniformes aos 

consumidores. As melhores marcas trazem uma garantia de qualidade. É um 

símbolo complexo e pode ter até seis níveis de significado, que são: seus 

atributos, benefícios, valores, cultura, personalidade e usuário. Deve trazer à 

mente do consumidor os atributos desejados e estes devem ser traduzidos em 

benefícios funcionais e emocionais. A marca deve dizer algo sobre os valores da 

empresa e deve representar certa cultura. Também deve projetar certa 

personalidade e sugerir o tipo de consumidor que compra ou usa seus produtos 

(KOTLER, 2009). 

 

De fato, a marca é uma oportunidade única para se estabelecer uma imagem 

mental da oferta e da organização. Como cita Tavares (2008), pode-se considerar 

que o seu principal propósito é sintetizar informações e simplificar a escolha ou o 

processo de busca. Portanto, a marca baseia-se nas características e atributos 

intrínsecos e extrínsecos do produto, que se estendem de suas funções e 

benefícios às suas associações primárias e secundárias. 

 

Para Tavares (2008), tanto os benefícios funcionais, experienciais e os simbólicos 

conduzem a uma dualidade de apelos: o racional e o emocional. A marca, muitas 

vezes, apela para a mente e para o coração do consumidor. Algumas usam 

técnicas e artifícios que estimulam os sentidos. Os aspectos racionais da marca 

podem satisfazer as necessidades utilitárias e práticas; e os emocionais procuram 

satisfazer as necessidades emocionais, afetivas, sentimentais. Como já foi dito, 

ambos os apelos estão vinculados a associações primárias e secundárias que o 

consumidor estabelece com as marcas. 

 

Hooley, Saunders e Piercy (2001) acreditam que a diferenciação pela marca 

coloca o consumidor no centro da construção de uma posição sustentável no 
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mercado. Nesse momento as empresas passam a trabalhar com a ideia de uma 

única proposição emocional ao evidenciar suas marcas. Sorcinelli (2008 citado 

por EVANGELISTA, 2009) ressalta que os consumidores adquiriram alto nível de 

consciência em relação aos produtos que as empresas oferecem e aos valores de 

suas marcas, que confundem qualidade funcional com valores individuais e 

sociais. 

 

Para Robic (2011), a marca, no setor da moda, possui uma questão mais crítica, 

pois se trata de um segmento composto de objetos que são utilizados o dia todo e 

que podem ser facilmente trocados a todo o momento, sendo usada para 

autoexpressão, mesmo por pessoas que dizem não seguir a moda. A marca que 

terá mais sucesso será aquela que vivencia aquilo que é e consegue interpretar e 

entregar as características e experiências buscadas pelo consumidor. 

 

Talvez por isso as marcas no mundo da moda se preocupam tanto em manterem-

se na mente de seus clientes e continuarem sendo o grande ativo de suas 

empresas. Como cita Pontes (2009), as marcas são consideradas por muitos 

analistas e pesquisadores como um dos mais importantes ativos das corporações. 

Pontes (2009) ainda  acrescenta que, no varejo, a gestão desses ativos, o 

branding2, é um assunto que emergiu fortemente na década de 2000. Não se 

pode deixar de ressaltar os grandes investimentos nas “concept stores”3 e 

“flagship stores”4 feitos em várias economias. A inauguração de uma loja de €25 

milhões5 da Prada em Manhattan (Nova Iorque, Estados Unidos) e a abertura de 

                                            
2 Branding - brand management (gestão de marcas). “Brand” é uma coleção de imagens e ideias 
que representam um produtor econômico; para ser mais específico, refere-se aos atributos 
discritivos verbais e símbolos concretos, como o nome, logo, slogan e identidade visual, que 
representam a essência de uma empresa, produto ou serviço . Branding pode ser definido como o 
ato de administrar a imagem/marca (brand) de uma empresa. 
3 Concept stores - ou lojas-conceito - descritas como lojas onde tudo que está à venda tem um 
denominador comum: uma atitude. A primeira concept store surgiu em King's Road (Londres), 
fundada por Malcolm McLaren. Hoje se espalham pelas maiores capitais europeias, Estados 
Unidos e pelo mundo. O sucesso dessas lojas sugere que a segmentação por atitude é um 
caminho seguro para o futuro do varejo, indicando uma nova maneira de consumir. 
4 Flagship stores - são lojas especiais em quase todos os aspectos: projeto de arquitetura, 
vendedores, vitrines, serviços, linhas e produtos diferenciados. O papel principal dessas lojas é 
refletir os valores da marca e ser uma referência de sua imagem, como um ícone da marca. A 
maior parte das marcas de moda líderes como Prada, Gucci e Louis Vuitton possui mais de uma 
loja flagship em vários países, em geral nos principais centros de consumo mundiais, tais como: 
Nova York, Paris, Tokyo e Milão, considerados pelas empresas como locais estratégicos para a 
difusão de suas marcas. 
5 Disponível em: http://www.forbes.com/global/2003/0915/028.html - Acesso em: 25/06/12. 
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uma loja de 20 milhões de dólares com 12 andares e 6.000 m2 da Armani6 em 

Ginza (Tóquio, Japão) são exemplos de investimentos propostos pelas empresas 

que têm como objetivo divulgar o conceito da marca e criar experiências 

inovadoras de consumo no mundo da moda. (PONTES, 2009) 

 

 

2.1.1 Características da tangibilidade 

 

De acordo com Ueda (2011), as marcas provêm valor aos consumidores a partir 

de atributos, características e mecanismos. Proporcionam a redução antecipada 

do risco, aumentando e facilitando a confiança na decisão de compra, 

principalmente quando não há muita informação disponível. Com isso, torna-se 

possível o estabelecimento de preços mais elevados e muitas vezes protegendo 

market share.  

 

Saviolo e Teste (2007 citados por EVANGELISTA, 2009) mostram que o 

posicionamento realiza-se com base em valores importantes, ora com 

características tangíveis, ora valores intangíveis, entre os quais a empresa pode 

eleger os mais significativos para o seu próprio público. Como características 

tangíveis podem-se destacar os atributos do produto, tais como; aspectos físicos, 

materiais ou matérias-primas utilizadas, resistência, detalhes e design.  

 

Até então, alguns poucos estudos, como de McClure e Ryan (1968), Pathak et al. 

(1974/75), Grocott (1974), Birtwistle et al. (1999) e Nandan (2005), todos citados 

por Pontes (2009), buscaram entender as possíveis razões de desalinhamento da 

percepção do consumidor (“imagem de marca”) versus a percepção dos gestores 

das marcas. Ainda assim, todos esses estudos levaram em conta a percepção de 

consumidores e de empresários quanto aos atributos funcionais tangíveis, como 

forma de avaliar a imagem da marca.  

 

Evangelista (2009) acentua que hoje, na moda, a gestão da marca é um processo 

muito sofisticado que pretende reunir e manter ao longo do tempo uma 

                                            
6 Disponível em: http://www.jcreport.com/intelligence/swarovski/080408/go-go-ginza-story-flagship-
frenzy. Acesso em: 25/06/12. 
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combinação de atributos tangíveis e de valores intangíveis que são importantes 

para o consumidor e distinguem efetivamente no mercado entre a identidade da 

empresa e a dos concorrentes. 

 

Ademais, no caso da roupa, a marca muitas vezes configura uma dialética entre o 

tangível e o intangível, entre o material e imaterial. E, assim, o consumidor 

“constrói” ou “forma” seu valor, criando seu estilo ou, quem sabe, seus estilos. 

Conforme Schmitt e Simonson (2002), muitas vezes a marca deixa de ser um 

mero identificador do produto e passa a ser provedora de experiências, que são 

acontecimentos individuais que ocorrem como resposta a algum estímulo. 

 

 

2.1.2 Características da intangibilidade 

 

Uma vez que o objetivo é identificar como as mulheres esperam ser vistas, a 

partir das escolhas que fazem, de uma roupa, através dos fatores tangíveis e 

intangíveis que cosideram importantes e decisivos, pode-se observar a influência 

da cultura do consumo no comportamento do consumidor ou nos benefícios e 

fatores associados ao produto julgados por ele. De acordo com Douglas e 

Isherwood (2009), é interessante descobrir que ninguém sabe por que as pessoas 

querem bens, querem consumir. A teoria da demanda está no centro, na própria 

origem da economia como disciplina. E, no entanto, 200 anos de pensamento 

sobre o tema pouco esclarece a questão. É muito importante saber por que às 

vezes a demanda é estável, outras vezes se acelera com velocidade inflacionária 

e algumas vezes diminui enquanto as pessoas poupam em vez de gastar. O fato 

é que várias são os fatores tangíveis, tais como: conforto, praticidade, 

durabilidade, bom caimento, tecido utilizado, e fatores intangíveis, tais como: 

moda, grife, beleza, estilo, status, ambiente da loja, atendimento da equipe, preço, 

dentre outros, que fazem com que o consumidor adquira essa ou aquela marca. 

 

Para Keller (2003), o valor da marca possui duas bases fundamentais: funcional 

ou objetiva e experiencial ou subjetiva. A base funcional reflete a habilidade da 

marca de satisfazer as necessidades e desejos funcionais dos consumidores, 

bem como o lado utilitário, objetivo e tangível desta. Keller (2003) acredita que 
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está diretamente relacionada a motivações básicas. Já a base experiencial são os 

benefícios relacionados a sensações que o consumidor usufrui ao utilizar o 

produto ou serviço. Podem ser simbólicos, ou seja, os valores intangíveis, mas 

que satisfazem necessidades internas. (KELLER, 2003; KELLER; AAKER, 1992). 

 

A marca é a soma intangível dos atributos do produto, de seu nome, seu preço, 

sua história, sua fama e a forma como é feita a sua publicidade. Uma marca é 

também definida pelas impressões dos consumidores sobre as pessoas que a 

usam, tanto quanto pela sua experiência (OGILVY, 1998 citado por ROBIC, 

2011). 

 

Tavares (2008) esclarece que as atitudes, preferências e lealdade do consumidor 

se originam de componentes cognitivos, afetivos e conativos que são adotados 

para a tentativa de melhor compreender tais comportamentos. Ainda ressalta que, 

em algumas situações de compra, no comportamento do consumidor pode 

prevalecer o componente cognitivo, em outras o componente afetivo ou ambos 

podem interagir. Essas situações geralmente estão relacionadas à evolução das 

experiências de comportamento do consumidor com a marca e com o tipo de 

produto. 

 

Os consumidores de diferentes segmentos de mercado formam imagens das 

marcas baseadas em suas percepções dos atributos que consideram importantes. 

Também levam em conta suas experiências anteriores. Blackwell, Miniard e Engel 

(2009) salientam que os consumidores comparam as opções com base na forma 

como percebem o desempenho de cada um dos vários critérios que adotam na 

hora da escolha da marca. Esses autores acreditam que existe grande quantidade 

de pesquisas e ainda a experiência dos empresários de sucesso, que oferece 

“pistas” de como os consumidores decidem onde vão comprar e que marca vai 

ser a escolhida. Esse processo passa por características individuais como estilo 

de vida, variáveis econômicas, visões de compra e situação. Características da 

compra, como tipo de produto, variáveis temporais, preço e qualidade, influencia 

no ponto de vendas e situação. Daí os consumidores passam para os critérios de 

avaliação: localização, variedade do produto, preço, propaganda e promoção, 
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layout do ponto de vendas, equipe de atendimento, serviços ofertados, estado 

emocional, atmosfera do ambiente (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2009) 

 

 

2.2 Comportamento do consumidor 

 

Galhanone (2008) sugere que o estudo do comportamento do consumidor 

caracteriza-se pela multidisciplinaridade. No início do século XX, os economistas 

buscaram compreender a demanda, baseando-se em perspectiva racional sobre 

as decisões dos consumidores. Estes diziam possuir informações sobre 

alternativas de consumo e assim utilizariam processos racionais de escolha, 

maximizando a utilidade ou a satisfação em relação à compra. 

 

Sobre esse aspecto, Schreurer (2000, p. 16 citado por UEDA, 2011) esclarece: 

 

O novo contexto global está criando um ambiente em que noções de 
valor da marca tornam-se cada vez mais importantes, ao passo que os 
consumidores estão se tornando cada vez mais sofisticados no que diz 
respeito ao que as marcas prometem entregar e seu real desempenho.  

 

Mas de acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2009), quando os profissionais de 

marketing conseguem, com base em estudos, pesquisas e observações, 

compreender porque os consumidores compram determinada marca em vez de 

outra, como eles compram esses produtos e como seu estilo de vida, 

características demográficas e fatores ambientais afetam suas escolhas, eles 

podem determinar como satisfazer as necessidades e despertar os desejos dos 

consumidores.  

 

Ueda (2011) esclarece que, em termos gerenciais, deve-se atrelar a satisfação do 

consumidor ao valor da marca, de modo a influenciar positivamente o 

comportamento do consumidor. Para isso, as comunicações de marketing 

definem o que os consumidores devem esperar da marca, fazendo-se necessário 

que o marketing crie valor endereçando comunicações e experiências ao 

consumidor que reforcem a entrega desses elementos críticos. Enquanto isso, o 

setor de operações cuida da manutenção dessas expectativas e de reforçar o que 
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foi proposto pela marca, atuando em sinergia no que diz respeito à construção do 

valor. 

 

De acordo com Solomon (2002) os primeiros documentos sobre o comportamento 

do consumidor foram escritos na década de 1960, mais precisamente em 1968, 

por meio da influência de escritores como Newman, Katona, Ferber e Howard.  

 

Já em 1969, surge a Association for Consumer Research , uma  instituição com 

uma influência importante para a área do comportamento e para o crescimento do 

número de pesquisas realizadas. Na década de 1970, o estudo do 

comportamento do consumidor busca bases nas teorias estruturais e cria modelos 

de comportamento de compra global e de estimulação pela propaganda. (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2009).  

 

Durante décadas os pesquisadores de mercado vêm procurando entender o 

comportamento do consumidor. Turban e King (2004) apontam que essas 

descobertas foram resumidas em vários modelos de comportamento. Segundo 

esses modelos, o processo de decisão de compra é ativado por uma reação do 

cliente a estímulos. Então, o processo é influenciado pelas características dos 

compradores, pelo ambiente de compras, pela tecnologia relevante, pela logística 

e por outros fatores controlados pelo vendedor. 

 

Wilkie (1994 citado por GALHANONE, 2008) relaciona sete componentes básicos 

da estrutura conceitual do comportamento do consumidor, que são: motivação, 

atividades, processo, timing e complexidade, papéis, influência de fatores 

externos e comportamento pessoal. 

 

Já Engel, Blackwell e Miniard (2004) dividem os fatores que influenciam o 

processo de tomada de decisão de compra em três blocos: diferenças individuais, 

influências ambientais e processos psicológicos. Kotler (2009) e Keller (2003) 

identificam quatro tipos de fatores: culturais, sociais, pessoais e psicológicos. E 

Tavares (2008) ressalta que as atitudes, preferências e lealdade do consumidor 

se originam de componentes cognitivos, afetivos e conativos que são adotados 
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para a tentativa de sua compreensão. Esses se inter-relacionam e se 

desencadeiam, tendo como consequência a relação do consumidor com a marca. 

 

Nos dias de hoje, a personalidade do indivíduo tem importante impacto na forma 

pela qual vai analisar as situações de compra e de consumo, mais do que sobre 

seu comportamento efetivo (KARSAKLIAN, 2011). Porém de nada adianta querer 

analisar a personalidade de cada um de forma absoluta, pois ela se manifesta de 

maneira relativa. É quando o indivíduo encontra-se em face de certa situação em 

que ele reage conforme dita sua personalidade. 

 

Kotler (2009) enfatiza que o comportamento do consumidor está ligado aos 

estímulos ambientais e de marketing que penetram no consciente e inconsciente 

do comprador. O ponto de partida para compreender o comportamento do 

comprador, que o autor apresenta, é o modelo de estímulos e respostas que 

começa no composto de marketing (produto, preço, praça e promoção) e vai até 

suas decisões. Ainda menciona que as características do comprador e seus 

processos de decisão levam a certas decisões de compra. A tarefa do profissional 

de marketing é entender o que acontece no consciente do comprador entre a 

chegada do estímulo externo e a decisão de compra. 

 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2009), o indivíduo não compra um produto ou 

escolhe uma marca, a não ser que haja um problema, uma necessidade ou um 

desejo. Os autores mostram, com base no modelo Processo de Decisão do 

Consumidor (PDC), que as pessoas solucionam seus problemas rotineiros 

comprando marcas de todos os tipos. O objetivo da criação desse modelo é 

analisar como os indivíduos ordenam os fatos e as influências para tomar 

decisões que são lógicas e consistentes para eles.  

 

 

A FIG. 1 mostra os sete estágios por que passam os consumidores na tomada de 

decisão:  
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FIGURA 1 - Como consumidores tomam decisões para bens e serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blackwell, Miniard e Engel (2009, p. 73). 

 

 

Um dos objetivos do modelo PDC destacados por Blackwell, Miniard e Engel 

(2009) é ajudar os profissionais de marketing, analistas de mercado, varejistas e 

pesquisadores a estudar e entender um pouco mais os consumidores e os 

clientes. É possível analisar um pouco mais como os clientes procedem nos 

modelos de decisão. Utilizam o modelo PDC para identificar as relações entre as 

variáveis que afetam a tomada de decisão do consumidor, identificar os tópicos 

para pesquisas adicionais e desenvolver e programar estratégias do mix de 

marketing. 
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Mas nem sempre a decisão ou escolha da marca ocorre como o esperado, pois 

os clientes trazem para cada decisão o aprendizado que acumularam durante 

toda a vida com respeito ao mundo em geral e ao mercado em particular. Esse 

acúmulo de conhecimento e experiências de compra orienta o modo como eles 

respondem a novas informações e estímulos do mercado. Essas atividades, no 

entendimento de Jagdish, Mittal e Newman (2001), caracterizam as tarefas de 

percepção e aprendizado.   

 

Schiffman e Kanuk (2000) mostram que a percepção é o resultado de dois tipos 

diferentes de dados que interagem para formar os quadros pessoais, as 

percepções que cada indivíduo experimenta. Um tipo desses dados são os 

estímulos físicos do ambiente exterior; o outro tipo é fornecido pelos próprios 

indivíduos na forma de certas predisposições, isto é, expectativas, motivos e 

aprendizagens, com base em experiências prévias. 

 

A informação, segundo Mowen e Minor (2003), é obtida pelo consumidor por meio 

dos sentidos da visão, da audição, do paladar, do olfato e do tato. Para os 

autores, é importante perceber que os estímulos naturais e a percepção que se 

tem deles são bastante diferentes. Os estímulos naturais compreendem, por 

exemplo, ondas sonoras, ondas de luz, substâncias químicas, sensações táteis 

produzidas por texturas e graus de temperatura. A interpretação e os significados 

derivados dos estímulos resultam do processamento de informação. Pessoas 

diferentes podem atribuir significados distintos aos mesmos estímulos, porque sua 

percepção é influenciada por suas expectativas e suas experiências anteriores. 

Não se pode admitir que, pelo fato de duas pessoas receberem exatamente os 

mesmos estímulos a partir de um anúncio, elas o compreenderão e reagirão da 

mesma maneira.  

 

Cada pessoa é única, com experiências, desejos, necessidades, vontades e 

expectativas singulares, portanto, as percepções de cada indivíduo são únicas 

também. Isso explica por que duas pessoas não veem o mundo precisamente da 

mesma forma, como pontuam Schiffman e Kanuk (2000), e como as percepções e 

escolhas são diferentes mesmo sofrendo os vários mesmos estímulos ou 

influências na hora de comprar. 
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Crane (2006) preconiza que o consumidor pós-moderno é visto como um 

intérprete sofisticado de códigos, capaz de discriminar entre várias alternativas e, 

ao mesmo tempo, identificar os produtos escolhidos, de modo a expressar 

determinada personalidade. Nas culturas pós-modernas, o consumo é tido como 

forma de simbolizar algo na medida em que os consumidores buscam projetar 

visões de identidade, que estão constantemente evoluindo. O consumidor usa 

vários argumentos para interpretar as ligações entre sua própria noção de 

identidade e a identidade social conferida pela condição de pertencer a vários 

grupos sociais que vestem roupas similares.  

 

De acordo com Silva (2011), o comportamento do consumidor de roupa, ou de 

moda já não são mais vistos como “idiotas culturais” ou “vítimas da moda”, que 

imitam os líderes da moda, mas como pessoas que selecionam estilos com base 

em sua própria noção de identidade e estilo.  

 

As autoras ainda mencionam que, no ato da compra, o consumidor tece 

considerações de ordem prática, como preço, prova, adequação, marca, 

performance e confecção. E também ressaltam que existem muitos consumidores 

impulsivos e/ou compulsivos, que compram produtos que acabam por não se 

adequarem nem ao seu estilo de vida nem à situação (FEGHALI; et al.,, 2008) 

 

O comportamento da sociedade mudou após a era da informação e a prática de 

uma vestimenta produzida em série. Porém, não se deve esquecer que se chegou 

perto de equacionar o equilíbrio entre oferta e procura. Hoje os novos bens de 

consumo fazem parte da vida de grande fatia da população. (NERY, 2003). 

 

 

2.3 Abordagem antropológica sobre o consumo 

 

Existem poucas pesquisas sobre o tema consumo e seus significados, como 

apregoa Rocha (2005). O autor atribui a isso o fato de que gravitam ao redor do 

consumo ideologias que congestionam, obliteram, obscurecem a reflexão. É como 

se o consumo, por ser algo que todos, de alguma forma, experimentam, 

terminasse por ser objeto de opiniões, emoções, julgamentos e críticas em 
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relação às quais se pode dizer, no mínimo, que são apressadas. Na verdade, 

Rocha (2005) considera que esse tipo de problema não é novo. Segundo ele, 

Freud fazia referência a isso quando dizia que uma grande dificuldade para a 

construção da teoria psicanalítica se devia ao fato de que todos possuem 

processos psicológicos e que, portanto, todos, de alguma forma, acham que 

sabem sobre o psiquismo. O mesmo se aplica à noção de cultura, e vários 

antropólogos já se referiram a isso: a experiência da cultura compartilhada por 

todos nós é bem diferente de uma teoria da cultura. 

 

Douglas e Isherwood (2009) esclarecem que é possível dizer que o consumo 

implica reunir pessoas e distingui-las. Por essa razão, pode-se dizer que o 

consumo cria ordem, classifica as pessoas e as associa aos bens; enfim, 

entende-se que o consumo ordena informações e organiza significados sobre as 

estruturas sociais. 

 

Estudando a antropologia do consumo, faz-se necessário entender melhor o 

termo. Júnior (2002) lembra que a Antropologia foi consolidada como disciplina 

científica em meados do século XIX, no contexto do colonialismo. Reconhece que 

a Antropologia pode ser definida como “o estudo do outro”, podendo ser esse 

“outro” uma sociedade, uma cultura ou um grupo social. A Antropologia busca 

compreender como a espécie humana, que possui grande uniformidade biológica, 

apresenta tamanha diversidade de comportamentos. Até o final do século XIX, os 

trabalhos de investigação eram realizados pelo que se convencionou chamar de 

“antropólogos de gabinete”, que não tinham contato direto com os grupos sociais 

estudados. Para construir uma explicação sobre os “estranhos” comportamentos 

dos povos tribais, eles utilizavam informações passadas por viajantes, 

missionários e funcionários do governo colonial. Mas depois passaram a ir a 

campo para buscar a informação mais precisa e fazer com que os estudos sobre 

as várias culturas e povos tivessem um olhar mais antropológico (método 

etnográfico). Esse olhar é desprovido de preconceitos, capaz de entender uma 

cultura diferente a partir das razões às quais seus próprios membros recorrem 

para justificar seus comportamentos (JAIME JÚNIOR, 2002).  

 



32 
 

Já  a partir do século XX, Malinowski (1976), pontua que os etnógrafos e 

antropólogos que desejarem o sucesso em pesquisa do comportamento das 

tribos e povos, da verdadeira imagem da vida tribal, só o obterão através de uma 

aplicação sistêmica e paciente de um determinado número de regras de bom 

senso e de princípios científicos bem definidos e não através de qualquer atalho 

miraculoso que leve as resultados desejados sem esforço ou problema.  

 

A Antropologia vê o comportamento do consumidor como parte de um processo 

social em que as normas culturais determinam os padrões de consumo 

(LODEWIJKS, 1999 citado por TAVARES, 2008). Os indivíduos possuem 

obrigações sociais e seus grupos de referência impõem valores sobre o que é e o 

que não é aceitável como comportamento do consumidor. Nessa perspectiva, as 

necessidades humanas são, em grande parte, determinadas socialmente.  

 

De acordo com Oliveira (2009), estudos antropológicos (cultura) associados às 

pesquisas de marketing (consumo) possibilitaram a construção de uma área de 

pesquisa denominada antropologia do consumo. Cherrier e Murray (2004 citados 

por OLIVEIRA, 2009) discutem a relação estabelecida entre cultura e consumo ao 

explicitarem que o consumo não é um fenômeno unificado numa pirâmide 

ordenada e congruente com a ordem social, mas que possui uma dinâmica que 

transcende as classificações sociais.  

 

Os estudos antropológicos estão indo além da compreensão de que os objetos 

fazem sentido como sistema e que o sistema formado pelos objetos expressa e 

contribui para a ordenação da estrutura social (LIMA, 2011 citado por SILVA, 

2011).  

 

Migueles (2007) afirma que a proposta da antropologia do consumo é 

compreender as ações humanas em novas complexidades, para então ampliar a 

capacidade de reflexão sobre as ações de escolha e identidade do ser humano. 

Isso significa compreender as novas formas de segmentação que a cultura 

produz, os estilos de vida que a moda lança, o significado que a cultura empresta 

aos objetos, a maneira como o indivíduo inventa e cria, no uso da cultura material, 

uma forma de afirmação da sua identidade e seu pertencimento a certos grupos.  
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Já McCracken, (2003) diz que os bens possuem dupla função: simbolizam a 

continuidade e a mudança. O seu significado é, portanto, relativo. Um dos 

desafios da vida social é fixar os significados de modo que fiquem estáveis por 

algum tempo. O valor simbólico do status, nos tempos atuais, transende em favor 

da renovação lúdica, do prazer da mudança. Lipovestsky (2007) diz que: 

 
“Em nossos dias, ama-se o novo por ele mesmo, não é mais um álibi de 
classe, é um valor que em si, além disso, permite exibir uma 
individualidade estética moderna mutável” (LIPOVETSKY, 2007, p. 151). 
 
 

Lipovetsky (2007) ainda pontua que, não são apenas os objetos que impõem seu 

ritmo às pessoas, como também as transforma em objetos, em produtos, 

sobretudo em seu meio social. Está posição social soma para alimentar uma 

incessante procura pelo novo ou diferenciado, um status que confere prestígio, 

sobretudo acerca dos aspectos simbólicos.  

 

McCracken (2003) lembra que, na perspectiva da antropologia do consumo, a 

moda não representa apenas vestimenta, mas carrega aspectos simbólicos que 

intervêm nas escolhas das peças do vestuário a partir da identidade que esse 

grupo pretende construir. Portanto, pode-se entender que os indivíduos usam 

determinadas peças de roupa para se integrarem ao grupo ou serem 

reconhecidos por ele, transmitir ou comunicar algo sobre quem são, em que 

acreditam e sobre as que crenças e valores que possuem. 

 

A moda é um interessante mecanismo social expressivo de curta duração, 

valorizando a novidade e o individual. Seus ciclos reguladores são a novidade. 

Com a moda surge também a imitação. Esta mais visível por parte dos 

consumidores das classes inferiores, a partir do chamado trickle down (TAVARES, 

2008). 

 

A teoria trickle down foi estabelecida, pela primeira vez, por Simmel (1967). 

Tratava de uma descrição da mudança da moda. A teoria sustenta que dois 

princípios conflitantes agem como uma espécie de engrenagem ou força 

motivadora para inovação. Grupos sociais subordinados, seguindo o princípio da 

imitação, buscam estabelecer suas reivindicações por um novo status, adotando o 
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vestuário dos grupos superiores. Estes, seguindo o princípio da diferenciação, 

respondem adotando novas modas (McCRACKEN, 2003). 

 

As tradicionais perspectivas de estudo do consumo e do comportamento do 

consumidor consideram que as relações estabelecidas sob esse contexto são 

fatos econômicos, em que a dimensão monetária de um bem prevalece na 

decisão de sua aquisição pelo consumidor. Este, por sua vez, aparece nessas 

pesquisas equalizadas em classes socioeconômicas, em faixas de rendas, sem 

considerar como que sua imersão no complexo cultural no qual vivencia interfere 

na noção de utilidade e de significação dos bens de consumo (OLIVEIRA, 2009). 

 

Como comenta Oliveira (2009), a antropologia do consumo enfatiza que para a 

compreensão das relações de consumo na sociedade é preciso o entendimento 

do espaço de significação em que os bens são utilizados. A realidade é 

socialmente construída pelos consumidores, considerando a esfera social 

constituída com base na esfera do consumo, em que mapas e significados 

culturais são constituídos e os objetivos individuais são evidenciados.  

 

A Antropologia, a partir de 1980, vem consolidando o desenvolvimento de teorias 

da cultura, do significado e do simbolismo, necessárias à compreensão das 

propriedades culturais e comunicativas dos bens e do comportamento do 

consumo (McCRACKEN, 2003). Já o consumo vem deixando de ser tratado como 

uma combinação desagradável de autoindulgência, ganância, futilidade e 

irracionalidade, que não precisa nem merece um estudo sistemático, para assumir 

a posição de fenômeno cultural, resultado de vários séculos de mudanças sociais 

e econômicas. 

 

Tavares (2008) explica que, na perspectiva dos bens, a Antropologia busca a 

compreensão do seu significado simbólico. Os bens passam a ter sentido além 

das suas características funcionais ou utilitárias, como os aspectos saudáveis dos 

alimentos e do conforto do vestuário. Os bens podem ser vistos como necessários 

para darem visibilidade e estabilidade às categorias de cultura. Mesmo os 

necessários à subsistência são consumidos diferentemente por diferentes 

estratos sociais.  
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São amplas as possibilidades de pesquisas que a adoção das contribuições da 

antropologia do consumo e do sistema de produção simbólica de bens permite às 

pesquisas em marketing, ao captar os significados culturais implícitos e os valores 

intangíveis nas relações de mercado e de consumo. E levam a refletir sobre o 

sentido que os bens e serviços representam na vida e nas relações sociais dos 

consumidores, bem como os aspectos associados à decisão de aquisição ou não 

desses bens. E, ainda, podem possibilitar a compreensão sobre conflitos e 

descontinuidades da relação dos consumidores com as organizações. 

 

Hoje, de acordo com Jaime Júnior (2002), o consumo de massa dá lugar a 

padrões de comportamento muito mais complexos e segmentados. Vários são os 

critérios econômicos e regionais e um número cada vez mais elevado de aspectos 

socioculturais influencia o comportamento do mercado e do consumo, 

determinando o sucesso ou fracasso de produtos, marcas e empresas. 

 

 

2.4 Vestuário e sua história 

 

A história mostra que, desde a origem dos tempos, a roupa apresenta várias 

outras funções além de apenas cobrir o corpo, como apresenta Boucher (2010). 

Para o autor, o significado de moda tem sentido restrito a uma séria de variações 

submetidas à inventividade dos criadores, bem como aos caprichos e desejos dos 

usuários. Muitas vezes é ignorada, involuntariamente, a natureza complexa dessa 

evolução, que não se explica apenas por fatores de formação e influências 

diversas.  

 

Essas outras funções da roupa podem ser definidas, como sugerem Feghali et al. 

(2008), nas lutas entre modas e indivíduos que são, ao mesmo tempo, uma 

questão de vaidade, poder, status e reconhecimento de prestígio cultural e social. 

As roupas estão interligadas a cotidianos de vivências e convivências humanas. 

Roupas foram e são afetadas pela moda ao longo dos tempos. O cotidiano 

também. E, por influenciarem os seres humanos, as modas podem alcançar não 

só a maneira de vestir, mas também de pensar, sentir, crer, divertir e agir. 
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Laver (2008) completa dizendo que a preocupação em cobrir o corpo, portanto, já 

é percebida na Pré-História. Na cultura Paleolítica, por exemplo, com a sucessão 

de eras glaciais ocorridas na Europa, as pessoas aproveitavam as peles de 

animais, faziam roupas e as prendiam ao tronco, por meio de espinhos – que 

deram origem aos alfinetes utilizados hoje – para afastar o frio. Do mesmo modo, 

no período Neolítico constata-se, entre os primitivos, o frequente uso da lã que 

era retirada das ovelhas para que se cobrissem e se aquecessem. 

 

Boucher (2010) analisa que, ao longo de cerca de 10 milênios de História, as 

múltiplas criações do vestuário, isoladas de todas as combinações 

complementares, reduzem-se a cinco arquétipos:  

 

a) A roupa drapejada, dita igualmente fluida, obtida pelo enrolar de uma pele 

ou um tecido em torno do corpo, indo do shendjit egípcio e do himation 

grego ao pareô taitiano;  

b) a roupa tubo, feita de uma peça só (pele ou faixa de pano), com um 

buraco para a passagem da cabeça e repousando nos ombros, à qual se 

associam a palavra paenula romana, o saiote (huque) da Idade Média e o 

poncho da América;  

c) a roupa costurada e fechada, composta de várias faixas de pano leve, 

modelada em torno do corpo e com mangas, das quais derivam o quíton 

grego, a única túnica jônica, a gandura (gandourah), a bata e a camisa;  

d) a roupa costurada e aberta, feita de faixas de pano alinhavadas no 

sentido do comprimento, superposta a outras roupas e cruzadas na frente, 

representada pelo caftã asiático, a peliça (touloupe) russa e o redingote 

europeu;  

e) a roupa colante/ forrada (fourreau), ajustada ao corpo e a seus membros, 

sobretudo às pernas, que resultou na calça de cavalo dos nômades e na 

roupa protetora dos esquimós, mas sempre foi complementar do kafta. 

 

Foi só a partir dos tempos modernos que roupas compostas foram obtidas por 

combinações desses arquétipos, que nem se sucederam nem se superpuseram 

no tempo, mas que, nascidos em diversas zonas do mundo e desde a mais alta 

Antiguidade, foram assimilados pelo homem (BOUCHER, 2010). 
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Durante os oito séculos que precederam a Era Cristã, o vestuário foi constituído 

de grandes pedaços de panos confeccionados em teares manuais e depois 

costurados, às vezes presos com alfinetes, outras vezes amarrados de forma que 

ficassem drapeados. Essas indumentárias foram influenciadas pela interação com 

populações do Oriente, próximo da Ásia central, e introduziram tecidos como o 

algodão e o linho fino na produção de túnicas, calças, chapéus, que anteriormente 

eram fabricados apenas pelos romanos e gregos com fibra de lã e linho 

(LEVENTON, 2009). 

 

Diferentemente de outros povos antigos, os egípcios faziam pouco uso da lã, uma 

vez que as fibras animais eram consideradas impuras. Somente após a conquista 

da Alexandrina passou a ser utilizada na fabricação de roupas comuns, mas ainda 

era proibida nos trajes dos sacerdotes e nos usados em funerais. Para esses 

casos, exigia-se o linho mais fino (LAVER, 2008). 

 

De acordo com Leventon (2009), além da arte clássica que influenciou a 

representação do corpo vestido na pintura e na escultura ocidentais, esse 

histórico retrata as contribuições de estilo e tecidos que marcaram a moda 

ocidental ao longo dos séculos. 

 

Já os povos que viviam em climas mais temperados descobriram a utilização de 

fibras animais e vegetais. Laver (2008) acredita que é possível que a feltragem 

tenha sido o primeiro passo, em que lã ou pelos, após detalhado processo de 

produção, viravam roupas, tapetes e tendas. 

 

A roupa, na maior parte da sua história, como mostra Laver (2008), seguiu linhas 

diferentes de desenvolvimento, resultando em dois tipos distintos de vestimenta, 

sendo a linha divisória mais óbvia a vestimenta masculina e a feminina: calças e 

saias. Porém, não é absolutamente verdadeiro que os homens tenham sempre 

usado roupas bifurcadas e as mulheres não. No Egito, as vestimentas 

mantiveram-se relativamente inalteradas entre 3000 a.C. e 1550 a.C. e alguns 

modelos eram utilizados tanto por homens quanto por mulheres (SILVA, 2011). 
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Também Leventon (2009) relata que os gregos e romanos usavam túnicas, o que 

quer dizer, saias. Povos de regiões montanhosas, como os escoceses e os 

gregos modernos, usam o que são, na verdade, saias. Mulheres do Extremo 

Oriente usavam calças e muitas ainda o fazem.  

 

Já nos séculos seguintes, a partir do século XIV, de acordo com Fontes (2005 

citado por Silva 2011), as roupas adquiriram caráter mais pessoal, com 

modelagens mais ajustadas e variações mais frequentes. O motivo de tal 

mudança no século XVI, período marcado pelo Renascimento, deve-se ao 

aumento das fábricas de tecidos e ao grande avanço na arte da alfaiataria em 

relação à modelagem das roupas. Foi nesse momento que surgiu o conceito de 

“moda” e aumentaram-se as exigências por novas técnicas de modelagem, que 

procuram garantir a qualidade do vestuário. O mesmo autor diz, ainda, que 

apesar da simplicidade dos instrumentos de trabalho, que se resumiam em 

tesoura, régua e compasso, os alfaiates tinham que possuir conhecimentos de 

Geometria.  

 

Leventon (2009) mostra que o vestuário inicia sua função de definir classes 

sociais entre os séculos XIV e XVI até os dias atuais. Na ocasião dos séculos XIV 

e XVI, diversas leis limitavam o uso das cores, da pele e da seda aos nobres da 

sociedade. Num período em que a vida cotidiana era marcada por muitas horas 

de trabalho, somente as mulheres mais privilegiadas podiam ostentar os 

“inconvenientes da moda”, visto que, muitas vezes, a silhueta da mulher era 

definida por corpetes estruturados, que serviam não só para modelar o corpo, 

bem como para manipular a cintura e até a postura.  

 

Boucher (2010) retrata como acontecia na Europa: 

 

Na véspera de 1789, modas francesas e inglesas mantêm suas 
respectivas supremacias, mas na expectativa dos acontecimentos 
públicos. Durante um quarto de século, a Revolução Francesa cria uma 
situação nova na Europa e até mesmo nas relações com outras partes 
do mundo: no domínio político, mudanças no regime dos Estados pelas 
guerras e ocupações territoriais; no domínio econômico, condições 
excepcionais na produção e distúrbios no comércio. Daí, naturalmente, 
uma evolução no traje europeu sob formas bem diversas (BOUCHER, 
2010, p. 309). 
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A partir do final do século XVIII, de acordo com Boucher (2010), alguns sintomas 

deixavam entrever na França as grandes mudanças próximas. A queda do regime 

político francês e o fim da vida de corte acarretaram a supressão de todo “traje de 

corte” até seu restabelecimento por Napoleão. Isso se deu na França e em todos 

os outros lugares onde subsistiam monarquias.  De Londres a Nápoles e de 

Lisboa a Moscou, esse traje se mantém e atravessa sem percalços, quando não 

sem mudanças, esse difícil quarto de século. 

 

Um dos princípios da moda citados por Laver (2008) parece ser o de que, uma 

vez aceito um exagero, ele se torna cada vez maior. Assim, no final do século 

XIX, as saias armadas pelas crinolinas eram verdadeiramente prodigiosas, ao 

ponto de tornarem impossível que duas mulheres entrassem juntas em uma sala 

ou sentassem no mesmo sofá, pois os babados dos vestidos ocupavam todo o 

espaço. 

 

Nessa época, na Europa, de 1850 a 1868, que pode ser considerado um marco, 

quando não uma “guinada” na história do século, as guerras que agitaram o 

continente e a reviravolta europeia afetaram pouco o vestuário, provavelmente 

porque as verbas exigidas por essas guerras não advêm das reservas, mas de 

impostos indiretos. Ao depender intimamente do dinheiro, o vestuário sofre menos 

as oscilações da política que as da economia geral (BOUCHER, 2010). 

 

Boucher (2010, p. 353) comenta a industrialização crescente do continente 

europeu: “é na Europa agora que se erguem os ateliês do mundo”. Com isso, 

houve aumento de importações: a seda crua, diante das devastações de suas 

sericulturas, pelas doenças do bicho-da-seda; a do algodão, cujo uso aumenta a 

cada ano; e a da lã. Ela devolve em seguida os produtos transformados.  

 

Finalmente, no século XX, mais precisamente nos anos de 1960, a profunda 

transformação do universo da moda ocorrida nesse período já se achava 

esboçada desde o pós-guerra, mas iria esperar a reconstrução do mundo 

ocidental para manifestar sua amplitude (BOUCHER, 2010). Segundo Bruno Du 

Roselle (sem data citado por BOUCHER, 2010, p. 413): “quando se abre a sétima 
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década do século, nada deixa prever que será um período de efervescência total, 

provavelmente como a história do vestuário jamais conheceu”. 

 

O desaparecimento do traje tradicional nas sociedades fechadas e de baixo poder 

aquisitivo se acentuou com o desenvolvimento da produção de roupas de tipo 

ocidental – e isso em todos os países do mundo –, fabricadas segundo modelos 

padronizados, muito mais baratas. O mercado do vestuário conheceu um novo 

campo de expansão (BOUCHER, 2010). 

 

 

2.4.1 O que as roupas simbolizam? 

 

Os usos e os costumes do vestir são dados de observação para estudar as 

dimensões simbólicas que influenciam no processo de compra. Sobre o vestir e o 

vestuário, muitos foram os debates desde a Grécia Antiga, onde se discutia que o 

fato de vestir era somente cobrir o corpo e o vestuário uma escolha de 

determinada roupa para determinada ocasião ou uso (GRUMBACH, 2009). 

 

Sobre esses aspectos, Boucher (2010) mostra que, por um lado, o ato de vestir 

resulta de condições materiais, tais como clima e saúde, ao passo que o 

vestuário, o traje decorre de fatores mentais, como crença religiosa, magia, 

estética, situação social, diferença étnica e inclinação à imitação.  

 

Cadena (2008 citado por SILVA, 2011) ressalta que, desde os séculos que 

precederam a Era Cristã, o vestuário possui a capacidade de comunicação 

simbólica e distinção social, visto que é um dos mais eloquentes e poderosos 

meios de comunicação que os indivíduos, na Antiguidade e ainda nos dias atuais, 

usam para se expressarem.  

 

Na França, em 1960, de acordo com Boucher (2010), as mulheres começavam a 

reivindicar sua emancipação. Ativas, assumiam responsabilidades sociais e 

queriam igualmente ser donas de seu corpo. Adotaram a calça comprida para 

todas as horas do dia. Desejosas de estarem na moda corrente, descobriram um 

tanto surpresas, independentemente de sua idade, o conforto e a comodidade de 
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uma roupa que se prestava a todas as ocasiões e que perdera o caráter 

provocativo que tinha originalmente. 

 

Cientistas sociais, como Gabriel Tarde, Georg Simmel e Thorstein Veblen, 

escrevendo a partir de conteúdos culturais distintos – a França, a Alemanha e os 

Estados Unidos – não ficaram indiferentes ao fenômeno, ao qual atribuíram 

especial relevância em suas análises (CRANE, 2006). Vivendo no torvelinho do 

final do século XIX, criaram a primeira chave para pensar-se a moda no mundo 

capitalista e industrializado, a teoria da distinção social. Vista como espaço de 

ostentação do poder econômico das elites, a moda foi concebida como uma 

esfera de reconstrução das fronteiras sociais na sociedade burguesa. 

 

Já McCracken (2003) pontua que o estudo do vestuário como uma instância da 

cultura material tem diversas dimensões. Uma delas é o vestuário como mídia 

expressiva. Para ele, por meio do vestuário é possível empreender o estudo da 

mudança e da história e, ainda, pode ser usado como operador histórico que se 

presta não somente a refletir circunstâncias históricas mutantes, mas também 

funciona como mecanismo que cria e constitui essa mudança em termos culturais. 

 

Até os séculos XIX e XX foi o vestuário que encarnou mais ostensivamente o 

processo de moda; ele foi o teatro das inovações formais mais aceleradas, mais 

caprichosas, mais espetaculares. Durante todo esse período, o domínio da 

aparência ocupou um lugar preponderante na história da moda; se ele não traduz, 

à evidência, toda a estranheza do mundo das futilidades e da superficialidade, ao 

menos é sua melhor via de acesso, porque a mais bem conhecida, a mais 

descrita, a mais representada, a mais comentada. (LIPOVETSKY, 2007) 

 

Crane (2006) exemplifica alegando que, no século XIX, havia razões para crer 

que mulheres da classe operária, particularmente as casadas, encontravam mais 

dificuldades do que os homens para copiar o vestuário das classes média e alta. 

Uma das razões se encontra na natureza das roupas femininas do período. Por 

serem originários da França, os estilos de moda feminina identificavam-se 

bastante com um conjunto específico de valores concernentes ao papel da 

mulher, particularmente da matrona burguesa francesa. Esse tipo de roupa 
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indicava que a mulher que a usava tinha criados e não precisava desempenhar 

tarefas domésticas ou trabalhar fora de casa. A composição nada prática desse 

vestuário compreendeu, em diversos períodos, corpetes firmemente amarrados, 

crinolinas volumosas e longas caudas, que impediam até mesmo ações 

corriqueiras, como subir escadas e andar pela rua (CRANE, 2006). 

 

A Inglaterra do século XVIII viu a mudança na moda crescer como destaca 

McCracken (2003). Aquilo que antes levava uma década para se transferir ao 

longo de um ciclo de moda agora levava um ano. Aquilo que levava um ano agora 

levava apenas uma estação. McKendrick, Brewer e Plumb (1982 citados por 

McCRACKEN, 2003) enfatizam que os “profissionais de marketing” tentavam 

compreender as dinâmicas da moda e trabalhavam para aumentar sua 

intensidade. Novas técnicas para criar novos estilos e colocar os antigos em 

descrédito estavam sendo constantemente desenvolvidas. Este foi o locus do 

nascimento do sistema de moda que domina o consumo dos dias atuais. 

 

Ainda nessa época, no século XVIII, a moda foi gradativamente tomando o lugar 

da pátina, como mostra McCracken (2003). Sua função era diferente. Mas para a 

estratégia pátina de representação do status, as consequências desse 

desenvolvimento foram ruins, pois subitamente os indivíduos de elevada posição 

podiam encontrar mais status em objetos novos que nos antigos. Pior que isso, a 

nova preocupação com a moda nas residências, no mobiliário, na cutelaria, na 

prataria e na cerâmica significava que os indivíduos de elevada posição estavam 

passando dos objetos que tinham pátina par aqueles que não tinham. A novidade 

tornou-se uma droga irresistível e, com a novidade em ascensão, a pátina entrou 

em declínio (McKENDRICK; BREWER; PLUMB, 1982 citados por McCRACKEN, 

2003). 

 

Os símbolos e significados do vestuário vão além do caráter utilitário e do valor 

comercial. Para McCracken (2003), o significado cultural, às vezes, é algo 

evidente e, às vezes, oculto para os usuários. E as afirmações e escolhas que 

eles fazem dependem do grupo social e do universo com que eles convivem 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009).  
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Craig Thompson e Diana Haytko (1997 citados por CRANE, 2006) reconhecem 

que os consumidores usam: 

 

[...] discursos de moda para forjar distinções e fronteiras sociais 
autodefinidoras, interpretar a dinâmica interpessoal de suas esferas 
sociais, entender sua relação com a cultura de consumo, [...] e para 
transformar e [...] contestar categorias sociais, particularmente as que 
têm fortes associações de gênero. 

 

Para Engel, Blackwell e Minard (2004), os produtos fornecem símbolos de 

significados numa sociedade. Os produtos, muitas vezes, são usados em 

comportamentos rituais, como quando certas roupas são usadas em ocasiões 

especiais, podendo tornar-se símbolo de uma sociedade ou de uma época. 

 

Antes de 1914, acontecimentos políticos no Oriente ou no Extremo Oriente não 

afetavam o mundo ocidental.(BOUCHER, 2010). Essa estabilidade generalizada 

seguia paralelamente à da vida privada, incentivando a prosperidade das classes 

ricas – daí o desenvolvimento das relações sociais, o hábito das cerimônias 

oficiais e das recepções “habillées”, a procura – e não apenas com a aceitação – 

das exigências de “formalidade da aparência” no teatro ou na ópera e nas 

corridas. Essa vida fácil, ligada a relativa estabilidade dos preços, proporcionava a 

segurança de um futuro livre de grandes obstáculos, o que não deixou de 

contribuir para o isolamento das diferentes classes sociais. 

 

Lipovetsky (2007) diz que a moda não é nem força elementar da vida coletiva, 

nem princípio permanente de transformação das sociedades enraizado nos dados 

gerais da espécie humana, a moda é formação essencialmente sócio-histórica, 

circunscrita a um tipo de sociedade. Não é invocando uma suposta universalidade 

da moda que se revelarão seus efeitos fascinantes e seu poder na vida social, 

mas delimitando estritamente sua extensão histórica. A história do vestuário é 

com certeza a referência privilegiada de tal problemática. É antes de tudo à luz 

das metamorfoses dos estilos e dos ritmos precipitados da mudança no vestir que 

se impõe essa concepção histórica da moda. A esfera do parecer é aquela em 

que a moda se exerceu com mais rumor e radicalidade, aquela que, durante 

séculos, representou a manifestação mais pura da organização do efêmero. 
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A moda, segundo Crane (2006), é uma das mais evidentes marcas de status 

social e de gênero – útil, portanto, para manter ou subverter fronteiras simbólicas 

–. O vestuário constitui uma indicação de como as pessoas, em diferentes 

épocas, veem sua posição nas estruturas sociais e negociam as fronteiras de 

status. Nos séculos anteriores, as roupas constituíam o principal meio de 

identificação do indivíduo no espaço público. Na Europa e nos Estados Unidos, de 

acordo com o período, vários aspectos da identidade expressavam-se pelo 

vestuário, entre eles ocupação, identidade regional, religião e classe social. 

 

O fato é, dizem Feghali e Dwyer (2001), que, independentemente de qualquer 

época ou lugar, a roupa sempre foi um diferenciador social, uma espécie de 

retrato de uma comunidade ou classe. Mais ainda: a roupa pode revelar o perfil de 

uma pessoa. Dependendo do que se usa, pode-se estar vestido para influenciar, 

impressionar ou seduzir alguém. Logo, mais que tudo a maneira de vestir 

expressa a personalidade e o status social. 

 

A moda é o que mais simboliza o efêmero, como aduz Tavares (2008). Ela 

promove ruptura, molda-se às mutações e joga com as formas do corpo. Põe em 

relevo o indivíduo contrapondo-o ao social.        

 

Segundo Bourdieu (2011), a cultura pode ser vista sob a ótica da integração 

lógica e social de representações coletivas. Sob esse mesmo aspecto, o consumo 

adquire dimensão simbólica e passa a exercer função social de inclusão e 

dissociação. 

 

A moda é um sistema simbólico de grande relevância e o estudo de suas marcas 

pode contribuir para compreensão das formas de comunicação de sentido que lhe 

são implícitas, pois elas possuem lógicas similares. Indo além, Robic (2011) ainda 

ressalta a tradicional relação entre as marcas e a moda, apresentando, dessa 

forma, uma dinâmica muito própria que existe entre dois âmbitos, o que pode 

contribuir para indicar novas tendências gerais do fenômeno simbólico da marca. 

O amor real em sua singularidade, que já havia se manifestado na arte gótica, 

sem dúvida alguma favoreceu o advento de um vestuário que exprime os 

encantos e a individualidade dos corpos (LIPOVETSKY, 2007).  
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No entendimento de Feghali et al. (2008), as roupas, em particular, não são 

apenas formas de comunicação usadas na descrição de um emissor, são também 

commodities ou produtos de consumo negociados a um custo. Esses signos são 

vendidos, em oposição às palavras - que não podem ser vendidas - ou às 

mensagens discursivas não verbais. As vestimentas envolvem custos e, portanto, 

não são igualmente acessíveis a todos os usuários potenciais. O objeto de 

consumo, a vestimenta, não tem significados inerentes; seus significados são 

formados na produção, no marketing e no uso. Apesar da publicidade de moda, 

dos displays das lojas e dos desfiles, o significado das roupas como commodities, 

como produto de consumo negociado a um valor poucas vezes é inteiramente 

compartilhado. 

 

Existe um mercado simbólico com oferta e procura de sentidos. Na cultura 

industrial, o vestuário e cada uma das peças, tanto quanto os eventos a eles 

ligados, serão reconhecidos e percebidos, tendo sido seus discursos previamente 

significados num processo social de comunicação. O produto moda é, assim, um 

objeto de consumo quando simboliza e se reconhece nele um discurso social 

carregado de sentido (FEGHALI et al., 2008). 

 

 

2.4.2 O vestuário e a moda 

 

Lipovetsky (2007) mostra que a moda não pertence a todas as épocas nem a 

todas as civilizações. Contra uma pretensa universidade trans-histórica da moda, 

ela é colocada como tendo um começo localizável na história. Contra a ideia de 

que a moda é um fenômeno consubstancial à vida humano-social, afirmamo-la 

como um processo excepcional, inseparável do nascimento e do desenvolvimento 

do mundo moderno ocidental.  

 

Durante dezenas de milênios a vida coletiva desenvolveu-se sem culto das 

fantasias e das novidades, sem a instabilidade e a temporalidade efêmera da 

moda, o que certamente não quer dizer sem mudança nem curiosidade ou gosto 

pelas realidades do exterior, segundo Lipovetsky (2007). Só a partir do final da 

Idade Média é possível reconhecer a ordem própria da moda, a moda como 
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sistema, em seus movimentos bruscos, suas extravagâncias. A renovação das 

formas torna-se um valor mundano, a fantasia exibe seus artifícios e seus 

exageros na alta sociedade, a inconstância em matéria de forma e 

ornamentações já não é exceção, mas regra permanente: a moda nasce. 

 

O traje na França em 1790, como informa Boucher (2010), foram as cocardas 

tricolores e os usos das cores nacionais conferiam um toque de atualidade, para a 

época, à moda: os paniers desapareceram completamente e apenas uma “anca 

postiça” sustentava a amplitude da saia nas costas. Durante os anos 

revolucionários, o busto deixava definitivamente de ser sustentado por um corpete 

rígido, a cintura foi situada sob os seios; ao coureur sucedeu o spencer, sem 

basques ou com uma pequena basque; os cabelos não empoados flutuavam 

sobre os ombros; o chapéu à La Paméla permaneceria por muito tempo na moda.  

 

A partir do século XX, período entre o início do século e o princípio da Primeira 

Guerra Mundial, nota-se que a moda passou por um momento de ostentação e de 

extravagância. A moda, como sempre, refletia e reflete a época. As mulheres 

adotaram uma saia lisa sobre os quadris, que se abria em direção ao chão, 

formando um sino. No decote, excesso de renda descia pelo colo. As mangas já 

eram justas e compridas o suficiente para chegarem até o meio da mão. A roupa 

tinha de ser adaptada ao ritmo acelerado que as cidades estavam impondo 

(LAVER, 2008). 

 

Grumbach (2009) identifica duas grandes categorias de marcas de moda: as que 

se ajustam às tendências para assegurar as vendas e manter os clientes e as 

que, sem se preocupar com o que o público espera, propõem a visão intuitiva do 

diretor artístico. As primeiras baseiam-se no marketing e as segundas na intuição. 

As primeiras adaptam suas propostas a dado mercado, as outras, por definição 

em ruptura com as tendências, formam um mercado de nicho e visam a uma 

clientela internacional e seletiva.  

 

A moda muda incessantemente, mas nem tudo nela muda. As modificações 

rápidas dizem respeito sobretudo aos ornamentos e aos acessórios, às sutilezas 

dos enfeites e das amplitudes, enquanto a estrutura do vestuário e as formas 



47 
 

gerais são muito mais estáveis. A mudança de moda atinge antes de tudo os 

elementos mais superficiais, afeta menos frequentemente o corte de conjunto dos 

trajes. Torrentes de “pequenos nadas” e pequenas diferenças que fazem toda a 

moda, que desclassificam ou classificam imediatamente a pessoa que os adota 

ou que deles se mantém afastada, que tornam imediatamente obsoleto aquilo que 

os precede.(LIPOVETSKY, 2007) 

 

Para o mesmo autor não existe apenas moda francesa ou italiana; não existirá 

moda chinesa ou brasileira. A interpretação da roupa ocidental que o Japão nos 

transmite, e em breve a China e o Brasil, coexiste com o ressurgimento de ricos 

patrimônios culturais enterrados, como os da região de Flandres na Bélgica, etc. 

A criação é o inexplorado. São Paulo torna-se familiar para ele. Por razões 

puramente geográficas, o Brasil, a África do Sul ou a Austrália não são até o 

momento mercados naturais para países do Norte. O desempenho das 

tecnologias no contexto da globalização, a confusão das estações, o 

desmembramento das coleções em múltiplas famílias de produtos e os ciclos de 

entrega de pedidos devem permitir que num futuro próximo o hemisfério Sul 

integre o planeta moda. (LIPOVETSKY, 2007) 

 

Na década de 1950, Feghali e Dwyer (2001) verificaram que nas roupas femininas 

os quadris foram transformados, com foco mais erótico, a partir do corte 

inteligente sobre eles. Com o desenvolvimento do prêt-à-porter e o vertiginoso 

crescimento da indústria de massa nos Estados Unidos, a altacostura começou a 

perder terreno. 

 

 

2.5 Uma visão da moda 

 

No mundo da moda fala-se muito em marketing, lojas, publicidade, celebridades 

e, no entanto, muitas vezes a escolha começa e termina no produto (TOLEDO, 

2009 citado por GRUMBACN, 2009).  

 

A visão mais conhecida de moda e maneiras de vestir-se, para Simmel (1957), 

encontra-se em sua teoria, que define as mudanças na moda como um processo 
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de imitação das elites sociais por parte de seus inferiores sociais. Porém, Simmel 

reconheceu que algumas criadoras de tendências eram mulheres da classe 

operária que haviam se tornado atrizes ou cortesãs.  

 

Crane (2006) acredita que, teoricamente, a moda é acessível às pessoas de 

todos os níveis sociais, tanto para a criação de estilos que expressem sua 

identidade, quanto para a adoção de estilos criados por empresas do ramo de 

vestuário. Porém, como a moda depende de uma fonte de inovação, nem sempre 

essas fontes estão igualmente acessíveis a todos. Para esse autor, a natureza da 

moda mudou, assim como as maneiras pelas quais as pessoas respondem a ela. 

A moda do século XIX consistia num padrão bem definido de apresentação 

largamente adotado. A moda contemporânea é mais ambígua e multifacetada, em 

concordância com a natureza altamente fragmentada das sociedades pós-

industriais. 

 

O setor da moda passa então por um processo em que se torna um pouco mais 

profissional e dinâmico. Os estilistas, empresários e donos de marcas passam a 

ter que se aperfeiçoar como administradores e criadores para atender a um 

mercado mais exigente e aos padrões do mercado externo. 

 

Feghali e Dwyer (2001) mostram que, no início da década de 1970, as costureiras 

e as revistas de moldes ainda eram as grandes aliadas das mulheres na hora de 

renovarem o guarda-roupa. Confecções com fôlego para fabricar milhares de 

peças a cada estação, inspiradas nas passarelas europeias e com distribuição 

nacional, só começaram a conhecer seus dias de glória a partir da metade dos 

anos 1970. 

 

Nos anos 1980, os estilistas americanos, principalmente, simplificaram ao máximo 

as linhas das roupas para que ficassem cada vez mais confortáveis. A década de 

1980 marcou o surgimento das primeiras escolas de moda no Brasil – a técnica 

alia-se à criatividade de nossos estilistas. Com o surgimento das escolas, buscou-

se o conhecimento científico sobre a moda. Já em 1990 percebe-se que a moda 

globalizada foi a grande saída para as coleções mundiais. Essa década também 

foi marcada pelos desenvolvimentos tecnológicos. Agora, o que se destaca são 
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os efeitos dos tecidos adquiridos a partir de pesquisas em laboratórios, como 

fibras e acabamentos. A moda futurista começou a aparecer no final da década 

de 1990, junto com as necessidades da sociedade moderna de ser cada vez mais 

prática, versátil, conceitual, veloz e criativa. E os designers, os estilistas e a 

tecnologia têxtil passaram a investir nesse mercado, com todas as suas forças 

(FEGHALI; DWYER, 2001). 

 

Atualmente, por causa da produção em massa, das novas tecnologias e do 

aumento do poder de compra, os consumidores passaram a adquirir roupa com 

frequência e por motivos diferentes. Os motivos que os levam a comprar produtos 

de moda variam de pessoa para pessoa e de dia para dia (FEGHALI et al., 2008).  

 

De acordo com Feghali et al. (2008), os motivos mais comuns são: 

a) Estar na moda: roupas ainda novas são descartadas só porque já saíram 

de moda. 

b) Ficar atraente: roupas que realçam os atributos, tornando as pessoas mais 

bonitas. 

c) Impressionar os outros: por meios de roupas (marcas) exibem-se o gosto 

pessoal e o poder de compra. 

d) Ser aceito pelo grupo: a semelhança do traje identifica quem o usa com o 

grupo do qual pretende participar. 

e) Preencher necessidades: roupas novas fazem as pessoas sentirem-se 

melhor física e emocionalmente (autoconfiantes). 

 

Karl Lagerfeld (citado por FEGHALI et al., 2008, p.36) propõe: “a moda deve 

mudar permanentemente, quer dizer, ela deve avançar ou recuar, segundo o 

humor do momento. A moda nunca se deixa guiar, nem por um único estilista nem 

muito menos pela indústria e pela imprensa”. 

 

Feghali et al. (2008) ainda comentam que o comportamento da mulher diante da 

moda nunca é lógico ou racional, mas afetivo-emocional. Ela ama ou detesta e, 

frequentemente, sente-se insegura. Em relação ao produto moda, isso funciona 

da seguinte forma: a consumidora tem empatia pela vestimenta, ou seja, a roupa 

lhe agrada ou não. As indecisões são geradas por motivos exteriores, alheios à 
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vestimenta. Olhando um traje, a consumidora já é impactada e tem uma primeira 

impressão. Como afirmam Feghali et al. (2008), as outras impressões virão 

depois, pelo toque, pela cor, pelo feitio no corpo, pelo valor, etc. Isso prova que a 

consumidora não responde às informações de moda tão prontamente como se 

pensava e a indústria não detém a sabedoria e o know-how informacional que se 

acreditava.  

 

 

2.5.1 A moda como fenômeno cultural e social 

 

Schiffman e Kanuk (2000) definem cultura como a soma das crenças, valores e 

costumes aprendidos que servem para direcionar o comportamento de consumo 

dos indivíduos de uma sociedade. Tanto os valores como as crenças, em sentido 

amplo, são imagens mentais que afetam uma variedade de atitudes, as quais 

influenciam o modo como uma pessoa tende a reagir em uma situação específica. 

Em contraste com as crenças e os valores, os costumes são modos abertos de 

comportamento que constituem maneiras de se comportar culturalmente 

aprovadas ou aceitas em situações específicas. Os costumes consistem no 

comportamento do dia-a-dia, enquanto as crenças e os valores são guias de 

comportamento e os costumes são maneiras comuns e aceitas de se comportar. 

 

Engel, Blackwell e Minard (2004) descrevem que cultura refere-se a um conjunto 

de valores, ideias, artefatos e outros símbolos significativos que ajudam os 

indivíduos a se comunicar, a interpretar, a se posicionar e a avaliar como 

membros de uma sociedade. Cultura não inclui instintos nem comportamentos 

idiossincrásicos que ocorrem como solução de momento para um problema 

singular. Para esses autores, a cultura inclui elementos tanto abstratos quanto 

materiais, tanto valores tangíveis quanto intangíveis. Os elementos abstratos 

abrangem valores, atitudes, ideias, tipos de personalidade e construtos sumários, 

como a religião, por exemplo. Já os materiais incluem coisas como livros, roupas, 

computadores e edifícios específicos como, por exemplo, a calça jeans 501 da 

Levi’s ou o perfume n° 5 da Channel. Elementos materiais de cultura são, às 

vezes, descritos como artefatos culturais ou como manifestação material da 

cultura, limitando assim o uso da cultura a conceitos abstratos. 
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O consumo é moldado, dirigido e constrangido em todos os seus aspectos por 

considerações culturais, como mostra McCracken (2003). O sistema de design e 

produção que cria os bens de consumo é uma empreitada inteiramente cultural. 

Os bens de consumo com os quais o consumidor desperdiça tempo, atenção e 

renda são carregados de significado cultural. Os consumidores utilizam esse 

significado com propósitos totalmente culturais. Usam o significado dos bens de 

consumo para expressar categorias e princípios culturais, cultivar ideias, criar e 

sustentar estilos de vida, construir noções de se criar (e sobreviver) a mudanças 

sociais. O consumo possui caráter completamente cultural. McCracken (2012) 

ainda aponta que ás vezes os modelos de decisão existentes têm caixas 

marcadas de “influências sociais” e setas que conectam essas caixas às outras 

caixas marcadas como “crenças”, “atitudes”, “memórias”, dentre outras. 

 

Bell (sem data citado por CRANE, 2006) informa que as sociedades 

contemporâneas são caracterizadas por uma disjunção entre economia e cultura, 

entre trabalho e lazer. Isso sugere que, com base em ocupações e profissões, a 

população é diferenciada em classes sociais distintas cujos membros devem 

exibir identidades marcadas por tipos de atitudes e comportamentos 

característicos no local de trabalho. Fora da esfera econômica, as bases de 

estratificação são configurações culturais fundamentadas em estilo de vida, 

valores e conceitos de identidade pessoal e de gênero. As atividades de lazer, 

entre elas o consumo, moldam as percepções que os indivíduos têm de si 

mesmos e para muitos são mais significativas que o trabalho. 

 

As decisões de consumo tornam-se a fonte vital da cultura do momento 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009). As pessoas criadas numa cultura particular a 

veem mudar durante suas vidas: novas palavras, novas ideias e maneiras. A 

cultura evolui e as pessoas desempenham algum papel na mudança. O consumo 

é a própria arena em que a cultura é objeto de lutas que lhe conferem forma. 

 

Dichter (1985 citado por MIRANDA, 2007) refere que estilo de vestir é assinatura, 

reação contra a sociedade de massa, cuja individualidade é expressa 

amplamente pela forma como se veste. Bollon (1993 citado por MIRANDA, 2007, 

p. 164) define estilo como: 
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Modo específico de funcionamento da aparência, repousando sobre a 
elaboração de imagens e de símbolos – vindos do registro geral da 
representação - sempre aparece como um modo de expressão 
infinitamente mais sensível e sutil, maleável porque permanentemente 
contraditório e para sempre inacabado, por isso poético e profético, do 
que a linguagem habitual, dominada pela lógica e seu sacrossanto 
princípio de não contradição. 

 

Já para Bourdieu (2011), quando um indivíduo expressa um comportamento ou 

gosto, ele também está externando sua posição social. Os gostos classificam o 

indivíduo e envolvem relações de poder, legitimidade e representação social.  

 

O ato de consumir é compreendido como forma de revelar inúmeras 

particularidades individuais e culturais de determinado contexto social, os quais 

são constituídos nas relações de troca, como apresenta Mauss (1974). Nesse 

aspecto, como mostram Barbosa e Campbell (2006), cultura e consumo 

possibilitam a constituição de interfaces de estudos que abrangem aspectos 

interdisciplinares das ciências sociais e humanas.  

 

No contexto da moda como fenômeno cultural e social, Douglas e Isherwood 

(2009) relatam que a caracterização e o uso das influências culturais e simbólicas 

do vestuário implicam processos significativos do ponto de vista antropológico, 

socioeconômico e cultural. 

 

A história social da moda e do costume qualifica-se, parte dela, como cultura que 

encontra a sua expressão máxima na “nova história” francesa. Por isso não existe 

uma história econômica e social, ela, pura e simplesmente, toda social por 

definição. Em razão disso, nos centros de pesquisa sobre o vestuário estabelece-

se a necessidade de unificar os múltiplos aspectos sociais e as formas concretas 

em que chegam a manifestar-se culturalmente (CALANCA, 2008). 

 

O mercado não é apenas um simples espaço de trocas de mercadorias, mas 

também um lugar onde se processam interações sociais e simbólicas. Da mesma 

maneira, o consumo da roupa não é um simples movimento de satisfação de 

necessidades básicas ou de apropriação de bens. Constata-se que o consumo 

implica uma ordem de significados e posições sociais. Consumir certos bens, 

como a roupa ou a grife, por exemplo, diz algo sobre quem consome, sobre sua 
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posição social, seu status, o lugar a que pertence ou os vínculos que são capazes 

de estabelecer (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009) 

 

De acordo com Lipovetsky (2007), a cultura valoriza a mudança e a renovação 

orquestrada da moda. Mais do que romper com a tradição, a moda introduziu uma 

nova dinâmica para diferenciar classes. Nessa nova relação com a 

individualidade, a moda colocou como antagônicos o gosto pela imitação e pela 

diferenciação, o gosto pela ruptura e pelo conformismo e o gosto pelo 

individualismo e pelo coletivo, a aspiração de pertencer a um grupo social e o 

desejo de diferenciar-se dos demais grupos. 

 

A moda, para Simmel (1957), representa não mais do que uma das várias formas 

de vida em que os indivíduos buscam unir no mesmo âmbito de atividade a 

tendência à equalização social e o desejo de diferenciação e mudança individual. 

Desse modo, a moda esforça-se por integrar essas duas contratendências. 

Simmel (1957) lembra que a natureza e o mecanismo de operação da moda estão 

relacionados ao prestígio imputado pela diferenciação de classe. A moda, 

portanto, nasce como forma de diferenciação social por meio da qual a elite busca 

se diferenciar, principalmente com o uso de insígnias, entre elas o vestuário. Já 

os demais membros da sociedade adotam outros sinais como forma de obterem e 

atraírem para si o status desejado. 

 

Já nos novos tempos, com a globalização, na virada dos anos 1970 para os 1980, 

Crane (2006) argumenta que o mundo da moda foi se tornando cada vez mais 

complexo e sua importância social aumentou consideravelmente. O que no século 

XIX era privilégio das elites converteu-se num universo altamente segmentado, 

esfera de construção de identidades e estilos de vida, por onde passaram a 

transitar indivíduos de diferentes camadas sociais. Crane (2006) acrescenta que o 

desenvolvimento de um novo mundo da moda gerou uma demanda de pesquisas 

empíricas e históricas, promovendo o florescimento dos trabalhos acadêmicos da 

área.   

A informação cultural de moda assume as funções de elaboração dos valores 

reais da moderna sociedade industrial e produz um real próprio de representação 
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e de simulação pela vestimenta que invade discursivamente a vida cotidiana 

(FEGHALI et al., 2008). 

 

 

2.5.2 Grifes e marcas 

 

Porter (1999) relata que quando a marca ou a empresa conhecem as forças do 

ambiente na qual está inserida ela tem condições de estabelecer o 

posicionamento que pretende adotar. Conforme Evangelista (2009), essencial 

para a escolha do segmento a atuar é determinar o tipo de produto vendido, 

porém, no caso da moda, esse posicionamento é também determinado pelos 

seus clientes. Esses clientes são categóricos ao escolherem a marca, devido a 

seus produtos, tanto por sua qualidade, nome do estilista, atendimento 

diferenciado, quando por variedade e design, de acordo com cada segmento. 

 

Em 1949 J.C. Weill lançou na França a expressão “prêt-à-porter” tirada da fórmula 

americana ready to wear e isso a fim de libertar a confecção de sua má-imagem 

de marca (LIPOVETSKY, 2007). À diferença da confecção industrial tradicional, o 

prêt-à-porter engajou-se no caminho novo de produzir industrialmente roupas 

acessíveis a todos, e ainda assim “moda”, inspiradas nas últimas tendências do 

momento. 

 

O prêt-à-porter é uma fusão do modelo da confecção industrial com o conceito da 

criação de moda, até agora praticamente restrito às esferas da altacostura. As 

primeiras investidas dessa democratização da moda não passaram de uma 

tentativa de barateamento de custos, por meio da produção em série, de criações 

concebidas pela altacostura, como informa Feghali et al. (2008).  

 

As mesmas autoras analisam que um dos grandes desafios era eliminar o 

estigma de roupas mal-executadas, com defeitos, da roupa confeccionada 

industrialmente. A princípio a experiência não traz os resultados esperados, mas, 

a partir da década de 1960, novos criadores, percebendo o momento e as 

oportunidades por ele trazidas, traduzem o prêt-à-porter como uma expressão do 

que é novo e desejado (consciente ou inconscientemente) numa roupagem 
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repleta de juventude e audácia. Em 1966, Yves Saint Laurent criou a primeira 

coleção prêt-à-porter baseada nas premissas e restrições da confecção industrial, 

e não uma “nova moda” baseada nos conceitos da altacostura. O vestuário 

industrial construiu a sua própria personalidade, sem qualquer subordinação à 

altacostura, já que passou a ser uma criação original, inovadora e, acima de tudo, 

democrática. 

 

No momento em que começaram a coincidir avanços tecnológicos e culturais, 

Feghali e Dwyer (2001) detectaram que a moda passou por uma espécie de 

revolução em todo o mundo. No final dos anos de 1990 surgia na Europa o prêt-à-

porter – a moda “pronta para usar”, isto é, roupas confeccionadas em larga 

escala. Multiplicaram-se as texturas, cores, estilos e o consumidor tornou-se 

figura tão requisitada que as informações e tendências de fora, geradas em outros 

países, precisavam ser trabalhadas rapidamente. Assim, da mesma forma que a 

costureira de Maria Antonieta, no século XVIII, viajava em busca das últimas 

tendências e voltava com a mala repleta de materiais para serem copiados, os 

costureiros e demais envolvidos com a moda passaram a adotar no Brasil práticas 

semelhantes, como meio de estar em dia com o que tinha de mais atual na moda. 

 

Como define Grumbach (2009), os estudos feitos por importantes empresas de 

consultoria no segmento da moda mostram que a marca, como, por exemplo, 

Dior, foi posicionada acima de algumas grifes italianas que são fortes por causa 

do faturamento. Como superpremium, há Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès, 

casas que têm história e foram capazes de se reinventar. Grumbach (2009), como 

especialista da área e membro da Federação Francesa da Costura, opina que 

souberam alimentar essas marcas com o trabalho de criação, com a rede de 

butiques que traduzem perfeitamente esse universo, com marketing 

frequentemente a serviço da criação, explicando a força dessas marcas. 

 

A moda, esse fenômeno econômico e social, é estreitamente ligada por Feghali et 

al. (2008) à fabricação das vestimentas em série, ao marketing e ao poder de 

compra de camadas cada vez mais amplas da população. Por isso, o problema é 

estudado sob o ângulo do marketing e da gestão de design de moda. O objetivo 
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dessa especialidade consiste em orientar o conjunto das atividades da empresa 

com base nas necessidades, latentes ou existentes, dos consumidores. 

 

Vários fatores que cercam o poder da moda devem ser levados em conta. Estar 

na moda, esse é o estímulo número um para a compra. Ser atrativo e gostar de 

parecer bem são quesitos embutidos no poder. O desejo de impressionar está 

ligado ao de possuir etiquetas. Ser aceito como membro de um grupo envolve 

vestir-se de acordo com seus padrões. E, às vezes, uma necessidade emocional 

pode fazer com que possuir a roupa que despertou o desejo se torne quase uma 

ordem ou obrigação (FEGHALI et al., 2008). As autoras acrescentam que para 

não se tornar uma vítima fashion é fundamental saber dosar as peças poderosas 

com harmonia num look total e controlar os impulsos de compra sem sucumbir a 

todas as tentações, forças inerentes à moda. 

 

Ribeiro (2001) realizou entrevistas em dezembro de 2000 com uma amostra de 

jovens na faixa etária de 14 a 25 anos, homens e mulheres moradores de Belo 

Horizonte, no intuito de identificar os fatores que podem influenciar a decisão de 

compra de roupa do consumidor. Algumas conclusões foram que: a compra de 

roupas representa a soma entre a necessidade primária (fisiológica e de 

segurança) e a necessidade secundária (social, estima, autorrealização). Ela 

nunca é ou pertence a uma única categoria. A roupa “básica” corresponde à 

necessidade primária (de vestir-se) e o traje “mais produzido” a uma necessidade 

secundária (de estima). Não é a compra de qualquer roupa que define o grau de 

importância na hierarquia das necessidades, mas a intenção e a ocasião em que 

será usada.  

 

Hoje, a moda virou um grande negócio em muitos países e Nery (2003) comenta 

que é preciso que se inventem novidades no setor para que essa fonte não se 

acabe. Só os estilistas de moda da altacostura podem sobreviver vendendo seu 

talento com um marketing inteligente. Desse modo, foram criadas as numerosas 

butiques de grifes que ainda sobrevivem, e com sucesso, nas grandes capitais do 

mundo. Enquanto os modismos manipulados chegarem até as pessoas para 

satisfazer o desejo de comprar algo novo, pode-se supor que o mercado de 

produtos da moda irá continuar. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste capítulo serão descritos os procedimentos metodológicos utilizados para 

atingir os objetivos propostos nesta dissertação. Após a definição do tema e 

escopo da pesquisa, foram estabelecidas etapas para atingir o objetivo geral e os 

específicos.  

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

Vergara (2003) diz que a pesquisa científica é dividida em relação a dois 

aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios.  

 

O presente estudo, quanto aos fins, pode ser classificado como exploratório, no 

momento em que apresenta caráter qualitativo e visa a proporcionar mais 

familiaridade com o problema a ser avaliado, a partir do questionário realizado 

com o(a) proprietário(a) das marcas estudadas. Trata-se de investigação feita 

sobre uma questão que necessita de mais estudos sobre o assunto e ainda 

possui características de um processo flexível, com o objetivo de utilizar critérios e 

obter e mensurar resultados em um contexto qualitativo. Foram analisados alguns 

trabalhos anteriormente realizados que pudessem nortear o projeto. 

  

O objetivo principal da pesquisa exploratória para Malhotra (2011) é possibilitar a 

compreensão do problema enfrentado pelo pesquisador, tendo como principal 

objetivo explorar uma situação de modo a prover a compreensão do problema 

enfrentado. 

 

Ainda quanto aos fins, a presente pesquisa também reúne características e se 

classifica como descritiva. Ueda (2011 citando Churchil 1987) esclarece que a 

pesquisa descritiva tem como objetivo conhecer e interpretar a realidade estudada 

sem interferir nela ou modificá-la. Pode-se dizer que ela tem como objetivo 

descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e 

interpretá-los.  
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De acordo com Ueda (2011), a pesquisa descritiva normalmente baseia-se em 

amostras representativas, trabalhando de forma quantitativa e expondo as 

características de determinada população ou de determinado fenômeno, mas não 

tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de 

base para tal explicação. Esse tipo de pesquisa compreende elevado número de 

métodos de coleta de dados, os quais compreendem: entrevistas pessoais, por 

telefone, questionários pelo correio, por e-mail e observação.  

 

Nesse projeto, a forma descritiva foi utilizada a fim de observar, analisar e estimar 

valores tangíveis e intangíveis que influenciam a entrevistada no momento da 

compra da roupa. Isso foi possível a partir da utilização e aplicação de 

questionário em campo. 

 

Já quanto aos meios, propõe-se um estudo de campo. Segundo Vieira (2002), a 

pesquisa qualitativa oferece descrições ricas e bem fundamentadas, explicações 

sobre processos locais e mais flexibilidade ao pesquisador para adequar a 

estrutura teórica ao fenômeno pesquisado.  

 

 

3.2 Unidade de análise e de observação 

 

Collis e Hussey (2005) conceituam unidade de análise como qualquer grupo bem 

definido de pessoas ou de itens que estará sob consideração. A unidade de 

análise desse projeto é constituído por seis marcas de roupa feminina. As 

empresas escolhidas são empresas com expressiva atuação no segmento 

escolhido no mercado mineiro. As marcas se dividem em: marca de luxo – Mabel 

Magalhães; marcas medianas – Brasil em Gotas e Raro Efeito; e marcas 

populares – Viella, Margot e Mamão com Mel. Todas têm sede em Belo 

Horizonte, sendo que algumas dessas marcas são vendidas em outras regiões do 

Brasil e uma delas no exterior. O objeto deste estudo foi tentar capturar os valores 

tangíveis e intangíveis manifestados ou ditos por cada uma das cento e vinte 

mulheres que participaram da pesquisa, na hora da escolha da roupa. 

A unidade de observação considerada foram os valores tangíveis e intangíveis 

manifestados e ditos pelos seis gestores e pelas cento e vinte clientes ou 
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observados pela pesquisadora no ponto de vendas das marcas Mabel Magalhães, 

Brasil em Gotas, Raro Efeito, Viella, Margot e Mamão com Mel. Foi estudado e 

observado também o significado da compra da roupa para cada uma das 

consumidoras avaliadas. 

 

3.3 Universo e Amostra 

 

 

3.3.1 Universo 

 

O universo ou a população de uma pesquisa diz respeito a um conjunto de todos 

os elementos em que cada um deles apresenta uma ou mais características em 

comum. Desse modo, o universo de pesquisa é composto por aproximadamente 

70.000 consumidoras ativas para todas as marcas estudadas. São clientes que 

pertecem ao banco da dados de cada uma das empresas de roupa feminina , da 

cidade de Belo Horizonte, sendo que nas marcas populares foi somente uma 

estimativa.  

 

 

3.3.2 Amostra 

 

Desse universo extraiu-se uma mostra de 120 clientes, sendo 20 de cada uma 

das marcas estudadas, para a pesquisa de campo, já que a amostra foi por 

acessibilidade e trata-se de uma parcela da população na qual foi feita a pesquisa 

a partir de um universo previamente definido. A técnica utilizada foi amostral não 

probalística. A seleção das entrevistadas foi realizada pela pesquisadora, no 

ponto de vendas, à medida que a cliente chegava, comprava e quando 

apresentava caracterísitcas de compras da roupa anteriormente no ponto de 

vendas da marca estudada. 
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3.4 Procedimentos de coleta de dados 

 

Foram construídos dois instrumentos para a coleta de dados. O primeiro foi um 

roteiro de entrevista para os gestores das marcas. Por conseguinte, foi elaborado 

um questionário a ser aplicado às consumidoras. Com os resultados dos dois 

questionários foi possível cruzar as informações e observar se os fatores 

tangíveis e intangíveis que o dono ou gestor da marca pensou ao criar a marca e 

o que gostaria de oferecer à suas clientes são os mesmos que essa cliente acha 

da marca e se influencia na escolha que ela faz. 

 

O roteiro de entrevista e o questionário foram elaborados com a finalidade de 

identificar quais os principais fatores tangíveis e intangíveis que influenciam as 

mulheres na escolha de determinadas marcas de roupas. 

 

A TAB. 1 mostra um resumo dos objetivos específicos, suas referências e o 

instrumento de coleta utilizado para cada um deles: 

 

TABELA 1 - Mapa síntese Objetivos/Referência/Instrumento de coleta 

Objetivos Específicos Referências Instrumento de coleta 

1. Descrever os principais 
fatores que influenciam 
as mulheres no momento 
da escolha de um 
vestuário. 

BLACKWELL, Roger    

MINIARD, Paul W.       ENGEL, 

James F. SOLOMON, Michael 

Primeira etapa      = 

observação 

Segunda etapa     = 

questionário quantitativo 

2. Identificar entre os 
principais fatores que 
influenciam o significado 
dos fatores tangíveis e 
intangíveis que as 
consumidoras listaram 
sintetizados pela marca. 

DOUGLAS , Mary         

ISHERWOOD, Baron  

MC CRACKEN, Grant 

Primeira etapa      = 

observação 

Segunda etapa     = 

questionário quantitativo 

3. Associar os diferentes 
papéis que a marca 
representa para sua 
consumidora no 
momento da compra. 

 

BOURDIEU, Pierre TAVARES, 

Mauro C. 

CRANE, Diana 

FEGHALI, Marta K. 

Primeira etapa      = 

observação 

Segunda etapa     = 

questionário quantitativo 

   

Fonte: dados da pesquisa de campo. 
 

O roteiro de entrevista 1 aplicado ao gestores das marcas escolhidas e foi 

estruturado com seis questões em que foram considerados o tempo de existência 
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da empresa no mercado da moda, como foi a criação da marca, quais as 

características da marca e quais valores tangíveis e intangíveis o gestor quer que 

a marca transmita para suas compradoras.  

 

O questionário 2 aplicado à consumidora no ponto de vendas foi estruturado com 

10 questões as quais abordaram pontos tais como: se a cliente gosta de seguir a 

moda; quais as marcas de roupa de que mais gosta; quais as marcas de roupa 

usualmente compra; quais características, a marca que ela compra. Ainda foi 

levantada em quais ocasiões ela usa a marca de roupa que está sendo estudada. 

Foi questionado o que faz a entrevistada escolher essa marca . Outra questão foi 

sobre quando a entrevistada veste (ou vestir) a marca estudada como espera ser 

vista. Foram levantadas escolaridade, idade e renda mensal das entrevistadas.  

 

Com o desenvolvimento da pesquisa foi possível notar como se comportaram as 

mulheres entrevistadas, no momento da escolha da marca. Também foi possível 

identificar os fatores tangíveis e os intangíveis que elas citaram e como sintetizam 

a marca escolhida por cada uma delas. As consumidoras relataram como 

esperam ser vistas ao fazerem o uso da marca de roupa escolhida e 

demonstraram os diferentes papéis que a marca representa no momento da 

compra.  

 

 

3.4.1 Aplicação do instrumento de coleta de dados 

 

A aplicação dos questionários se fez nos pontos de vendas das empresas Mabel 

Magalhães, Brasil em Gotas, Raro Efeito, Viella, Margot e Mamão com Mel. A 

coleta de dados foi realizada no período de março a maio de 2013. 

 

A abordagem feita às entrevistadas foi realizada à medida que experimentavam e 

compravam a roupa da marca estudada em seu ponto de vendas. O tratamento 

dos dados foi feito baseado interpretação dos dados e conteúdos apresentados. 

Bardin (2007) define a análise de conteúdo como qualquer técnica utilizada para 

fazer inferências através da identificação objetiva e sistemática de características 
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específicas da mensagem, podendo-se apresentar os resultados através de 

indicadores quantitativos e qualitativos. Foram observadas as respostas e o 

comportamento da consumidora e suas reações no momento da aquisição das 

marcas pesquisadas segundo o significado para cada uma delas. 

 
 
3.4.2 Tratamento dos dados 

 

Os resultados obtidos na entrevista junto aos gestores das marcas estudadas são 

de natureza qualitativa. Isto implicou em analisar os fatores tangíveis e intangíveis 

considerandos por eles e fazer um paralelo aos descritos pelas entrevistadas. 

Desse modo, os dados foram analisados sem tratamento estatístico envolvido, 

embora, sido seguido um roteiro de entrevistas com vistas a organizar os dados 

de modo que eles revelem com objetividade como os gestores das marcas 

estudadas percebem os fatores tangíveis e intangíveis que realmente importam 

para suas clientes. 

 

Como mostra Bardin (2007), a análise de conteúdo pode significar um método 

eficaz para interpretar dados qualitativos. Ela é definida como um conjunto de 

técnicas para a análise das comunicações, que faz uso de procedimentos 

sistemáticos e objetivos na descrição das mensagens e indicadores que permitem 

inferências de conhecimentos relativos à condição dessas mensagens. Isso 

significa que o rigor, tão característico de análises quantitativas, se faz presente 

na análise de conteúdo. Por ela o investigador trabalha quase que com 

instrumentos de precisão para encontrar a significação dos textos. 

 

Já  para as entrevistas  com as clientes, o tratamento utilizado, foi estatísitca 

descritiva. Foi utilizado  utilizado o software SPSS 17.0,  por meio do qual foram 

avaliados os dados estatísticos. As análises se constituíram de estatísticas 

descritivas com base em frequência absoluta e percentuais. Foram feitos 

cruzamentos entre os fatores tangíveis e intangíveis, as características para se 

adquirir uma roupa, o modo como a cliente se vê com a nova roupa adquirida, 

onde ela usa essa roupa, etc. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados da pesquisa serão apresentados da seguinte maneira; 

primeiramente será demonstrado o perfil das empresas estudadas, depois das 

clientes entrevistadas. Seguindo, será pontuado como a consumidora espera ser 

vista com a roupa que está adquirindo, respondendo o objetivo geral desse 

projeto, que é identificar como as mulheres esperam ser vistas, a partir das 

escolhas que fazem através dos fatores tangíveis e intangíveis que elegem, ao 

escolher determinada marca de roupa. 

 

Após será respondido quais características uma marca de roupa precisa ter para 

que a consumidora possa comprá-la, respondendo assim o objetivo específico 1, 

que é descrever os principais fatores que influenciam as mulheres no momento da 

escolha de um vestuário. Depois será registrado o que faz a consumidora 

escolher a marca estudada, respondendo o objetivo espefícico 2 , que é identificar 

entre os principais fatores que influenciam o significado dos fatores tangíveis e 

intangíveis que as consumidoras listaram sintetizados pela marca.Posteriormente, 

o relato das ocasiões em que a consumidora vai usar a roupa que acabou de 

comprar, respondendo o objetivo específico 3, que é associar os diferentes papéis 

que a marca representa para sua consumidora no momento da compra. 

 

Na última parte será discutida a relação dos fatores tangíveis e intangíveis que o 

gestor da marca quis transmitir para sua consumidora ou para o mercado e o que 

essa consumidora realmente espera da marca, enxerga ou associa ao adquiri-la. 

 

A TAB. 2 mostra o tempo de mercado das marcas estudadas: 

 

TABELA 2 - Tempo de existência da marca 

Tempo Quantidade 
Até um ano 01 
De um ano e um dia a três anos 01 
De três anos e um dia a cinco anos - 
De cinco anos e um dia a sete anos 01 
Mais de sete anos 03 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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4.1 Apresentação dos resultados 

 

As empresas escolhidas são mineiras, com boa visibilidade no mercado que 

definiram para atuar e que procuram atender às necessidades de seu público. 

Foram estudadas seis marcas que se dividem em: marca de luxo – Mabel 

Magalhães; marcas medianas – Brasil em Gotas e Raro Efeito; e marcas 

populares – Viella, Margot e Mamão com Mel.  

 

 

4.1.1 Perfil das empresas estudadas 

 

A seguir, um resumo da história de cada uma delas. 

  

A) Mabel Magalhães 

 

Criada na década de 1980, a Mabel Magalhães, desde a sua fundação, apresenta 

a proposta de uma mulher que, independentemente da sua idade, é feminina, 

refinada e de perfil sutil e especial. O estilo Mabel foi sempre trabalhado por uma 

dupla de criadores. Em um primeiro momento, pela própria Mabel Magalhães, que 

emprestou seu nome à grife, juntamente com Inácio Ribeiro, criador brasileiro 

radicado em Londres. E em um segundo momento, após o falecimento de Mabel, 

em 2004, sua filha Cláudia Magalhães assumiu a empresa em parceria com 

Daniel Corrêa, dando continuidade ao trabalho de Mabel, projetando a mesma 

tônica da alta qualidade proposta na concepção da marca. A perfeição do corte da 

alfaiataria feminina, o cuidado com o caimento e acabamento das peças são 

agora vistos em modelos contemporâneos, em que estampas exclusivas e sedas 

pintadas à mão são propostas diferenciadas no closet da cliente Mabel. As 

coleções da Mabel Magalhães buscam acentuar a feminilidade, permeando todas 

as horas do dia. Vestida pela manhã com calças perfeitamente modeladas e 

blusas de corte perfeito ou à noite, quando a fluidez da seda ou dos preciosos 

bordados, verdadeiras obras de arte, cria a magia máxima do luxo. Hoje, devido 

ao sucesso da marca, Mabel Magalhães está por todo o Brasil, sendo encontrada 

nas mais requintadas lojas multimarcas nacionais. A “flagship store” de Mabel 

Magalhães, loja-conceito criada pelo arquiteto Pedro Lázaro, em Belo Horizonte, 
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reafirma seu perfil de refinamento e de um produto especial, que atualmente 

expande fronteiras, estando presente em três continentes. (Fonte: banco de 

dados da empresa Mabel Magalhães) 

 

B) Brasil em Gotas 

 

A empresa Brasil em Gotas foi fundada em 1987, portanto fazendo 26 anos de 

mercado, e nesse período a marca procurou aprender e crescer junto com o este, 

buscando atender às necessidades de suas clientes. A Brasil em Gotas sabe que 

se sentir bem é uma necessidade da mulher contemporânea, seja ela mãe, 

esposa, executiva. O tripé qualidade, preço e estilo é o universo da marca. Dentro 

disso, os detalhes fazem a diferença: bom preço e acabamento impecável. A cada 

coleção, criação e desenvolvimento tecnológico, caminham interligados com 

ideias que se materializam a partir de novas experiências e do progresso têxtil 

alcançados. A pesquisa de estilo e tendências aliada a uma inspiração que é 

baseada na cultura brasileira orienta a construção das coleções. A Brasil em 

Gotas detém um estilo versátil e contemporâneo perfeitamente ajustado aos 

anseios de suas clientes, o que cria uma saudável relação de proximidade. 

Conforto, qualidade e sofisticação são os conceitos geradores da marca e 

presentes em todas as coleções. Atualmente, a empresa possui cinco lojas nos 

principais pontos da capital mineira.   (Fonte: banco de dados da empresa Brasil 

em Gotas) 

 

C) Raro Efeito 

 

A marca Raro Efeito, desde a sua fundação em novembro de 1990, procura ser 

uma empresa inovadora, que oferece moda do dia-a-dia e facilidades às suas 

clientes e oportunidades e valorização aos seus funcionários. A marca atende ao 

público feminino acima de 30 anos, que busca uma moda prática, para o trabalho 

e o dia-a-dia. Esse público, embora eclético, busca um diferencial em comum: 

qualidade, bom gosto, preço acessível e facilidade de pagamento. A moda 

proposta da roupa da Raro Efeito pode ser classificada como: casual, para o dia-

a-dia; executiva, para a mulher que trabalha fora de casa; Cocktail, voltada para 

eventos menos formais. A preocupação da empresa não é apenas oferecer 
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produtos de qualidade, mas prestar bons serviços, promover a fidelização das 

suas clientes e a realização de seus funcionários. A marca Raro Efeito acredita 

que o modo de uma mulher se vestir é a sua assinatura para o mundo. Daí a 

preocupação em criar uma moda com personalidade. Pegar o caldo de influências 

e tendências e transformar em roupas usáveis e práticas, bonitas e de qualidade, 

com preço justo. O nome Raro Efeito traduz bem o conceito da empresa. Raro 

pode ser algo pouco frequente, mas pode também ser algo extraordinário. Efeito é 

resultado, consequência, realização. A Raro Efeito busca que algo extraordinário 

se realize, que a roupa seja a moldura exata para a valorização do estilo de cada 

mulher. (Fonte: banco de dados da empresa Raro Efeito) 

 

D) Viella  

 

A empresa aberta por duas irmãs, Regina Becker e Júlia Becker, teve sua origem 

após a chegada de Júlia de volta ao Brasil. Morou na Europa por 20 anos e em 

outros locais, como: Cingapura. Naquela época já trazia e enviava roupas à sua 

irmã Regina para que ela pudesse revendê-las, pois sempre observava o que 

acontecia na moda pelo mundo. Quando Júlia voltou ao Brasil, resolveram juntas 

abrir a Viella. Hoje, além das roupas que continua trazendo de fora do país, 

também buscam em lojas de São Paulo. O gosto por moda as duas atribuem à 

influencia da mãe, que era costureira. (Fonte: banco de dados da empresa Viella) 

 

E) Margot   

 

A empresa originou-se de duas outras que as suas sócias tinham (cada uma a 

sua). A Margot já era o nome da loja de Fabiana Azevedo, uma das atuais sócias. 

Com os tempos difíceis e a queda de venda por causa da reforma da Praça da 

Savassi, onde mantinha sua primeira loja, Fabiana procurou uma das clientes que 

também já vendia roupas e propôs a sociedade. Na união com Paula Noleto 

manteve o nome Margot, que havia escolhido, quando abriu sua primeira loja, 

pois já fazia sucesso entre as clientes de Fabiana. A “nova” Margot está no 

mercado desde novembro de 2011. (Fonte: banco de dados da empresa Margot) 
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F) Mamão com Mel 

 

A empresa surgiu há seis anos, quando os sócios perceberam a oportunidade no 

mercado da moda. Crescia a demanda por roupas com preços mais acessíveis e 

os shoppings populares cresciam oferecendo oportunidades de bons negócios. 

 

 

4.1.2 Perfil das mulheres entrevistadas 

 

As mulheres entrevistadas foram abordadas nos pontos de venda, sendo a 

pesquisa aplicada em 120 mulheres na faixa etária de acima de 25 anos, com o 

grau de instrução de 1° grau a mestrado/doutorado, com renda de R$ 678,00 a 

mais de R$ 8.000,00 e que já são consumidoras das marcas: Mabel Magalhães, 

Brasil em Gotas, Raro Efeito, Viella, Margot e Mamão com Mel. 

  

As entrevistas foram realizadas com consumidoras que já haviam comprado das 

respectivas marcas outras vezes. 

 

 

4.1.3 Escolaridade das entrevistadas 

 

Na TAB. 3 demonstra-se a escolaridade das clientes de cada marca, sendo MM = 

Mabel Magalhães, BG = Brasil em Gotas, RE = Raro Efeito, V = Viella, M = 

Margot, ML = Mamão com Mel. 

 

TABELA 3 - Escolaridade das entrevistadas 

 MM BG RE V M ML % DO 
TOTAL 

1° grau incompleto 0 0 0 0 0 0 0 % 

1° grau completo 0 0 0 0 0 0 0 % 

2° grau incompleto 0 0 0 0 0 0 0 % 

2° grau completo 0 0 02 03 02 08 13 % 

Graduação incompleta 0 0 03 02 03 02 8 % 

Graduação completa 01 07 05 10 09 05 31 % 

Pós-graduação 14 09 08 05 05 03 37 % 

Mestrado/doutorado 05 04 02 0 01 02 12 % 

TOTAL 20 20 20 20 20 20  
Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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Pelos dados da TAB. 3 é possível observar que: a maioria as mulheres 

entrevistadas tem graduação completa e são pós-graduadas. São bem 

informadas e estão ligadas no que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no 

mundo. 

 

O GRÁF. 1 mostra como fica distribuída a escolaridade das clientes Mabel 

Magalhães. No tocante à escolaridade, 70% das entrevistadas da marca Mabel 

Magalhães têm pós-graduação, 25% mestrado/doutorado e 5% graduação 

completa. 

 

GRÁFICO 1 - Escolaridade das clientes da Mabel Magalhães 

 
            Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 
No GRÁF. 2 aparece a distribuição da escolaridade das clientes entrevistadas da 

marca Brasil em Gotas.No tocante à escolaridade, 45% delas possuem pós-

graduação, 35% graduação completa e 20% mestrado/doutorado.  

 

GRÁFICO 2 - Escolaridade das clientes da Brasil em Gotas 

 
     Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
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No GRÁF. 3 aparece a distribuição da escolaridade das clientes entrevistadas da 

marca Raro Efeito. No tocante à escolaridade, 40% delas possuem pós-

graduação, 25% graduação completa, 15% graduação incompleta, 10% 2° grau 

completo e 10% mestrado/doutorado.  

 

GRÁFICO 3 - Escolaridade das clientes da Raro Efeito 

 
        Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

No GRÁF. 4 aparece a distribuição da escolaridade das clientes entrevistadas da 

marca Viella. No tocante à escolaridde, 50% delas possuem graduação completa, 

25% delas pós-graduação, 10% graduação incompleta, 15% 2° grau completo.  

 

 

GRÁFICO 4 - Escolaridade das clientes da Viella 

 
    Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 



70 
 

No GRÁF. 5 constata-se a distribuição da escolaridade das clientes entrevistadas 

da marca Margot. No tocante à escolaridade, 45% possuem graduação completa, 

25% delas possuem pós-graduação completa, 15% graduação incompleta, 10% 

2° grau completo e 5% mestrado/doutorado. 

 

GRÁFICO 5 - Escolaridade das clientes da Margot 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

No GRÁF. 6 demonstra-se a distribuição da escolaridade das clientes 

entrevistadas da marca Mamão com Mel. No tocante à escolaridade, 40% delas 

possuem 2° grau completo, 25% graduação completa, 15% pós-graduação, 10% 

mestrado/doutorado e 10% graduação incompleta. 

 

GRÁFICO 6 - Escolaridade das clientes da Mamão com Mel 

 
   Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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4.1.4 Idade das entrevistadas 
 
 

A TAB. 4 demonstra a idade das consumidoras de cada marca, sendo MM = 

Mabel Magalhães, BG = Brasil em Gotas, RE = Raro Efeito, V = Viella, M = 

Margot, ML= Mamão com Mel. 

 

TABELA 4 - Idade das entrevistadas 
Idade MM BG RE V M ML % DO 

TOTAL DE 
120 

De 25 a 30 anos 02 01 03 02 12 17 31% 

De 31 a 35 anos 03 00 03 03 05 01 13% 

De 36 a 40 anos 00 04 01 03 01 01 8% 

De 41 a 45 anos 07 02 03 06 01 01 17% 

Acima de 45 anos 08 13 10 06 01 00 31% 

TOTAL 20 20 20 20 20 20 100%    
das 120 

entrevistas 
Fonte: dados da pesquisa de campo.  

 

 

O GRÁF. 7 mostra a idade das entrevistadas da marca Mabel Magalhães, sendo 

que 50% delas têm idade acima de 45 anos, 40% de 41 a 45 anos e 10% de 25 a 

30 anos. 

 

GRÁFICO 7 - Idade das clientes da Mabel Magalhães 

 

 Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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No GRÁF. 8 encontra-se a idade das entrevistadas da marca Brasil em Gotas: 

65% delas têm idade acima de 45 anos, 20% de 36 a 40 anos,10% de 41 a 45 

anos e 5% de 25 a 30 anos. 

 

GRÁFICO 8 - Idade das clientes da Brasil em Gotas 

 
              Fonte: dados da pesquisa de campo. 
 

O GRÁF. 9 traz a idade das entrevistadas, em que 50% delas têm idade acima de 

45 anos, 15% de 41 a 45 anos, 15% de 31 a 35 anos, s 15% de 25 a 30 anos e 

5% de 36 a 40 anos. 

 

GRÁFICO 9 - Idade das clientes da Raro Efeito 

 
  Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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A idade das entrevistadas está demonstrada no GRÁF. 10, sendo 30% delas com 

idade acima de 45 anos, 30% de 41 a 45 anos, 15% de 36 a 40 anos, 15% de 31 

a 35 anos e 10% de 25 a 30 anos. 

 

GRÁFICO 10 - Idade das clientes da Viella 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

Infere-se no GRÁF. 11 a idade das clientes entrevistadas da marca Margot: 60% 

delas têm idade de 25 a 30 anos, 25% de 31 a 35 anos e 5% de 41 a 45 anos e 

5% de 36 a 40 anos e, ainda, 5% acima de 45 anos. 

 

 

GRÁFICO 11 - Idade das clientes da Margot 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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O GRÁF. 12 exibe a idade das entrevistadas, sendo 85% de 25 a 30 anos, 5% de 

31 a 35 anos, 5% de 41 a 45 anos. 

 

GRÁFICO 12 - Idade das clientes da Mamão com Mel 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

4.1.5 Renda mensal das entrevistadas 

 

Abaixo o gráfico 13, mostra A renda mensal das entrevistadas da marca Mabel 

Magalhães está demonstrada no GRÁF. 13. Nele, percebe-se que 75% ganham 

acima de R$ 8.137,00, 15% ganham R$ 6.781,00 a R$ 8.136,00, 5% R$ 5.425,00 

a R$ 6.780,00 e 5% R$ 4.069,00 a R$ 5.424,00. 

 

GRÁFICO 13 - Renda mensal das clientes da Mabel Magalhães 

 
  Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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No GRÁF. 14 registra-se a renda mensal das entrevistadas da marca Brasil em 

Gotas: 30% ganham acima de R$ 8.137,00, 25% de R$ 6.781,00 a R$ 8.136,00, 

10% R$ 4.069,00 a R$ 5.424,00, 5% R$ 2.712,00 a R$ 1.357,00. 

 

GRÁFICO 14 - Renda mensal das clientes da Brasil em Gotas 

 
 Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

No GRÁF. 15 acompanha-se a renda mensal das entrevistadas da marca Raro 

Efeito: 35% ganham acima de R$ 8.137,00, 20% R$ 2.713,00 a R$ 4.068,00, 15% 

R$ 6.781,00 a R$ 8.136,00 e R$ 679,00 a R$1.356,00, 10% R$ 5.425,00 a R$ 

6.780,00, 5% R$ 4.069,00 a R$ 5.424,00. 

 

GRÁFICO 15 - Renda mensal das clientes da Raro Efeito 

 
    Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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A renda mensal das entrevistadas da marca Viella encontra-se no GRÁF. 16. 

Nota-se que 40% ganham R$ 2.713,00 a R$ 4.068,00, 20% R$ 1.357,00 a R$ 

2.712,00, 15% R$ 679,00 a R$ 1.356,00, 10% R$ 5.425,00 a R$ 6.780,00, 10% 

R$ 4.069,00 a R$ 5.424,00 e 5% R$ 6.781,00 a R$ 8.136,00 . 

 

GRÁFICO 16 – Renda mensal das clientes da Viella 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

O GRÁF. 17 informa a renda mensal das entrevistadas, sendo que 35% ganham 

R$ 1.357,00 a R$ 2.712,00, 25% R$ 2.713,00 a R$ 4.068,00, 20% ganham de R$ 

4.069,00 a R$ 5.424,00, 5% acima de R$ 8.137,00, 5% ganham R$ 6.781,00 a R$ 

8.136,00 e 5% até R$ 678,00.  

 

GRÁFICO 17 - Renda mensal das clientes da Margot 

 
      Fonte: dados da pesquisa de campo. 



77 
 

Constata-se, no GRÁF. 18, a renda mensal das entrevistadas da marca Mamão 

com Mel: 40% ganham R$ 679,00 a R$ 1.356,00, 15% R$ 2.713,00 a R$ 

4.068,00, 15% R$ 1.357,00 a R$ 2.712,00, 10% R$ 4.069,00 a R$ 5.424,00, 5% 

acima de R$ 8.137,00 e 5% de R$ 6.781,00 a R$ 8.136,00.  

 

 

GRÁFICO 18 - Renda mensal das clientes da Mamão com Mel 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

 

4.1.6 Características que a marca comprada precisa ter 

 

As informações sobre o comportamento da consumidora diante das escolhas das 

marcas compradas, observadas nos pontos de vendas, levam a verificar que os 

indivíduos estabelecem seus valores pessoais por ordem de interesse. Na 

decisão de compra a consumidora conceitua o objeto-roupa aplicando referências 

intencionais de maneira representativa ou de acordo com a inflência recebida ou 

sofrida. (FEGHALI, et al., 2008).  

 

A TAB. 5 mostra as características escolhidas no momento da escolha da roupa. 

 

Como pode ser observado 88% das consumidoras escolhem a roupa por causa 

da qualidade. Já para 63% do ttal da entrevistadas preço justo também e fator 

decisivo. O visual moderno também foi uma característica relevante com 51%. 
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TABELA 5 - Características que a marca de roupa comprada precisa ter 

 MM BG RE V M ML % DO 
TOTAL 

Preço justo 20% 80% 70% 65% 75% 70% 63% 

Qualidade 100% 80% 95% 100% 85% 65% 88% 

Sensualidade 10% 10% 15% 0% 0% 35% 12% 

Jovialidade 20% 25% 25% 30% 30% 40% 28% 

Ousadia 10% 5% 5% 10% 5% 20% 9% 

Visual moderno 55% 50% 50% 50% 55% 45% 51% 

Praticidade 40% 80% 55% 50% 30% 30% 48% 

Segurança 20% 15% 0% 15% 5% 10% 11% 

Design 45% 25% 35% 30% 50% 50% 39% 
Ser famosa/grife 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Outros 0% 10% 15% 5% 5% 0% 6% 

Fonte: dados da pesquisa de campo.  

 

Cada uma das marcas estudadas posiciona-se no seu mercado e procura 

oferecer às suas consumidoras roupas com as características desejadas por elas.  

 

Os GRÁF. 19 a 24 representam as características estudadas que são: preço 

justo, qualidade, sensualidade, jovialidade, ousadia, visual moderno, praticidade, 

segurança, design, ser famosa/grife e outras desejadas. Com os dados 

apresentados pode-se observar, em cada uma das marcas estudadas, o quanto 

essas características impactam ou influenciam as clientes para escolher a marca 

desejada. 

 

O GRÁF. 19 mostra quais são as características mais importantes para a cliente 

Mabel Magalhães na hora da escolha de uma roupa.  

 

Para 100% das clientes da Mabel Magalhães a qualidade é imprescindível no 

momento da escolha de uma roupa. Já 55% acham o visual moderno uma 

característica importante na hora de escolher e 45% apostam no design, seguido 

pela praticidade da roupa escolhida (40%). Essas são as características mais 

relevantes para a cliente Mabel Magalhães na hora de comprar uma roupa. 
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GRÁFICO 19 - Características importantes na compra da roupa para as 

clientes da Mabel Magalhães 

 

  Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

Já o GRÁF. 20 mostra quais são as características mais importantes para a 

cliente da Brasil em Gotas na hora da escolha de uma roupa, independentemente 

de ser Brasil em Gotas. 

 

Para 80% das mulheres que compram Brasil em Gotas, uma roupa nova deve ter 

como características fundamentais preço justo, qualidade e praticidade; 10% 

delas também escolhem suas roupas pelo visual moderno e 5% acham que o 

design e a jovialidade da roupa são importantes. 

 

GRÁFICO 20 - Características importantes na compra da roupa para as 

clientes da Brasil em Gotas 

 
   Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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No GRÁF. 21 encontram-se as características mais importantes para a cliente 

Raro Efeito na hora da escolha de uma roupa. 

 

Como se pode observar, 95% das clientes da marca Raro Efeito procuram, na 

hora de comprar, uma roupa de qualidade e 70% declararam que na hora de 

escolher uma roupa nova o preço tem que ser justo. Visual moderno também é 

fator importante (50%), assim como praticidade (55%). O design é fator decisivo 

para 35% das entrevistas. 

 

 

GRÁFICO 21 - Características importantes na compra da roupa para as 

clientes da Raro Efeito 

 
  Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

O GRÁF. 22 mostra as características mais importantes para a cliente Viella na 

hora da escolha de uma roupa. 

 

Para todas as clientes da Viella entrevistadas (100%), a característica mais 

importante foi a qualidade. Já 65% delas buscam preço justo na hora de comprar 

roupa nova. 
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GRÁFICO 22 - Características importantes na compra da roupa para as 

clientes da Viella 

 

  Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

As características mais importantes para a cliente Margot na hora da escolha de 

uma roupa podem ser vistas no GRÁF. 23. 

 

Para as clientes da Margot as características mais importantes são: 85% acham 

que qualidade é importante, 75% escolheram preço justo, 55% visual moderno, 

50% delas acham o design importante e, ainda, 30% acham jovialidade e 

praticidade fundamentais na hora da escolha.  

 

GRÁFICO 23 - Características importantes na compra da roupa para as 

clientes da Margot 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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O GRÁF. 24 mostra quais são as características mais importantes para a cliente 

Mamão com Mel na hora da escolha de uma roupa. 

 

As clientes da marca Mamão com Mel (70%) escolhem as roupas quando estas 

possuem preço justo, 65% acreditam que qualidade é importante, 50% escolhem 

pelo design, 45% priorizam o visual moderno e 40% a jovialidade. 

 

     GRÁFICO 24 - Características importantes na compra da roupa para as 

clientes da Mamão com Mel 

 
     Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

4.1.7 Fatores tangíveis que influenciam a escolha 

 

Na TAB. 6 listam-se os fatores tangíveis que influenciam as clientes da pesquisa. 

 

TABELA 6 - Fatores tangíveis que influenciam as consumidoras 

das marcas pesquisadas 

Fatores Tangíveis Quantidade % do Total  
de 120 

entrevistadas 
Por causa do conforto das roupas 44 37% 
Por causa da praticidade 29 24% 
Por causa da qualidade/durabilidade da roupa 46 38% 
Porque tem corte/caimento perfeito 31 26% 
Por causa do tecido utilizado 11 9% 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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Dos fatores tangíveis pesquisados,  38% compram influenciadas pela  

qualidade/durabilidade, 37%  das entrevistadas escolhem a roupa por causa do 

conforto, , 26% porque tem corte/caimento perfeito, 24% por causa da praticidade, 

e 9% por causa do tecido utilizado. 

 

A TAB. 7 mostra quais os fatores tangíveis são importantes para as clientes da 

Mabel Magalhães. 

 

TABELA 7 - Fatores tangíveis da Mabel Magalhães 

Fatores Tangíveis Quantidade % do Total 
Por causa do conforto das roupas 10 50% 
Por causa da praticidade 03 15% 
Por causa da qualidade/durabilidade da roupa 13 65% 
Porque tem um corte/caimento perfeito 07 35% 
Por causa do tecido utilizado 01 5% 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 
 

Como se pode observar, 65% das clientes entrevistadas escolheram Mabel 

Magalhães por causa da qualidade/durabilidade da mesma. Já para 50% delas a 

escolha é devida ao conforto da roupa, 35% porque tem corte/caimento perfeito, 

15% por causa da praticidade da roupa e 5% por causa do tecido utilizado nas 

roupas.  

 

Na TAB. 8 constatam-se quais fatores tangíveis são importantes para as clientes 

da Brasil em Gotas. 

 

 

TABELA 8 - Fatores tangíveis da Brasil em Gotas 

Fatores Tangíveis Quantidade % do Total 
Por causa do conforto das roupas 09 45% 
Por causa da praticidade 10 50% 
Por causa da qualidade/durabilidade da roupa 12 60% 
Porque tem corte/caimento perfeito 10 50% 
Por causa do tecido utilizado 04 20% 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

Para 60% das clientes da Brasil em Gotas a qualidade/durabilidade da roupa é 

fator determinante; 50% escolhem por causa da praticidade e do corte e caimento 

perfeito, 45% por causa do conforto e 20% das clientes por causa do tecido 

utilizado. 
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Os fatores tangíveis são importantes para as clientes da Raro Efeito (TAB. 9). 

 

TABELA 9 – Fatores tangíveis da Raro Efeito 

Fatores Tangíveis Quantidade % do Total 
Por causa do conforto das roupas 07 35% 
Por causa da praticidade 04 20% 
Por causa da qualidade/durabilidade da roupa 05 25% 
Porque tem corte/caimento perfeito 05 25% 
Por causa do tecido utilizado 0 0% 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

Para 35% das clientes da marca Raro Efeito o conforto das roupas é fator 

importante. Para 25% das entrevistadas, qualidade/durabilidade da roupa e 

corte/caimento perfeito são importantes; 20% valorizam a praticidade; e nenhuma 

prioriza o tecido como fator que determina a escolha. 

 

Na TAB. 10 verificam-se quais fatores tangíveis são importantes para as clientes 

da Viella. 

 

TABELA 10 - Fatores tangíveis da Viella 

Fatores Tangíveis Quantidade % do Total 
Por causa do conforto das roupas 09 45% 
Por causa da praticidade 04 20% 
Por causa da qualidade/durabilidade da roupa 08 40% 
Porque tem corte/caimento perfeito 03 15% 
Por causa do tecido utilizado 02 10% 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

Para as clientes Viella o conforto das roupas é importante na hora da esolha da 

roupa (45%), assim como a qualidade/durabilidade da roupa (40%), a praticidade 

(20%), o corte/caimento perfeito da roupa (15%) e o tecido utilizado (10%). 

 

Infere-se na TAB. 11 os fatores tangíveis que são importantes para as clientes da 

Margot. 

TABELA 11 - Fatores tangíveis da Margot 

Fatores Tangíveis Quantidade % do Total 
Por causa do conforto das roupas 06 30% 
Por causa da praticidade 03 15% 
Por causa da qualidade/durabilidade da roupa 07 35% 
Porque tem corte/caimento perfeito 03 15% 
Por causa do tecido utilizado 03 15% 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 



85 
 

Para 35% das clientes Margot a qualidade/durabilidade da roupa é fator 

determinante. Para 30% o conforto da roupa é importante e 15% escolheram a 

roupa pela praticidade, o corte e caimento perfeitos e o tecido utilizado nas 

roupas. 

 

A TAB. 12 mostra os fatores tangíveis importantes para as clientes da marca 

Mamão com Mel. 

 

TABELA 12 - Fatores tangíveis da Mamão com Mel 

Fatores Tangíveis Quantidade % do Total 
Por causa do conforto das roupas 03 15% 
Por causa da praticidade 05 25% 
Por causa da qualidade/durabilidade da roupa 01 5% 
Porque tem corte/caimento perfeito 03 15% 
Por causa do tecido utilizado 01 5% 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

Nessa marca, 25% das entrevistadas compram por causa da praticidade, 15% por 

causa do conforto, do corte e caimento e apenas 5% definem a compra pela 

qualidade/durabilidade da roupa e o tecido utilizado nas roupas.  

 

4.1.8 Fatores intangíveis que influenciam a escolha 

 

Pode-se perceber que dificilmente a consumidora das marcas estudadas escolhe 

a roupa somente pelos aspectos estéticos ou funcionais. Muitas vezes os valores 

intangíveis, tais como a moda, o estilo de vestir de cada cliente, a beleza e o 

status, são fatores que influenciam a cliente no momento da compra. 

 

Os dados totais dos fatores intangíveis que influenciam as clientes a comprar as 

marcas estudadas podem ser detectados na TAB. 13. 

 

Como pode ser observado, 79 das entrevistadas, ou seja, 66%, escolhem uma 

roupa por causa do atendimento da equipe da loja; já 57% por causa da beleza da 

roupa, 44% por causa do estilo, 42% pelo preço, 19% pelo ambiente da loja, 18% 

porque a roupa está na moda, apenas 7% por causa da marca/grife, 6% porque 

se destaca no grupo que convive e 2% porque dá status. 
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TABELA 13 - Fatores intangíveis de todas as marcas pesquisadas 

Fatores Intangíveis Quantidade % do Total 
Porque está na moda 22 18% 
Por causa da marca/grife 08 7% 
Por causa da beleza das roupas 68 57% 
Por causa do estilo 53 44% 
Porque me destaco no meu grupo de convivência 07 6% 
Porque me dá status 02 2% 
Por causa do ambiente da loja 23 19% 
Por causa do preço 50 42% 
Por causa do atendimento da equipe da loja 79 66% 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

Observam-se os fatores intangíveis na compra da marca Mabel Magalhães na 

TAB. 14. 

 

Para 85% das clientes da Mabel Magalhães o atendimento da equipe da loja é 

imprescindível na escolha da roupa; 80% valorizam a beleza das roupas; 35% 

priorizam o estilo; 255 salientam que está na moda, por causa da marca/grife, 

porque se destaca no grupo de convivência e por causa do ambiente da loja. 

Somente 5% citaram o status. 

  

 

TABELA 14 - Fatores intangíveis que influenciam na compra da marca estudada Mabel     

Magalhães 

Fatores Intangíveis Quantidade % do Total 
Porque está na moda 05 25% 
Por causa da marca/grife 05 25% 
Por causa da beleza das roupas 16 80% 
Por causa do estilo 07 35% 
Porque me destaco no meu grupo de convivência 05 25% 
Porque me dá status 01 5% 
Por causa do ambiente da loja 05 25% 
Por causa do preço 0 0% 
Por causa do atendimento da equipe da loja 17 85% 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

Na TAB. 15 estão os fatores intangíveis que influenciam a cliente da Brasil em 

Gotas na compra da roupa. 

 

Para 75% das clientes da marca Brasil em Gotas o atendimento da equipe da loja 

é determinante, 45% escolhem pelo estilo, 35% por causa da beleza da roupa e 
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do ambiente da loja, 30% pelo preço, 10% porque está na moda e por causa da 

marca/grife e apenas 5% porque dá status. 

 

TABELA 15 - Fatores intangíveis que influenciam na compra da marca estudada Brasil em 

Gotas 

Fatores Intangíveis Quantidade % do Total 
Porque está na moda 02 10% 
Por causa da marca/grife 02 10% 
Por causa da beleza das roupas 07 35% 
Por causa do estilo 09 45% 
Porque me destaco no meu grupo de convivência 01 5% 
Porque me dá status 01 5% 
Por causa do ambiente da loja 07 35% 
Por causa do preço 06 30% 
Por causa do atendimento da equipe da loja 15 75% 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

Percebem-se os fatores intangíveis na compra da marca Raro Efeito na TAB. 16. 

 

As clientes da marca Raro Efeito (85%) preferem a roupa por causa do 

atendimento da equipe da loja; 50% escolhem por causa do estilo; já 35% 

priorizam a beleza da roupa; 20% destacam a praticidade; 25% o preço; e apenas 

5% valorizam a marca. Para as clientes dessa marca, “status” e ambiente da loja 

não são fatores determinantes na hora da compra. 

 

 

TABELA 16 - Fatores intangíveis que influenciam na compra da marca estudada Raro Efeito 

Fatores Intangíveis Quantidade % do Total 
Porque está na moda 02 10% 
Por causa da marca/grife 01 5% 
Por causa da beleza das roupas 07 35% 
Por causa do estilo 10 50% 
Porque me destaco no meu grupo de convivência 0 0% 
Porque me dá status 0 0% 
Por causa do ambiente da loja 02 10% 
Por causa do preço 05 25% 
Por causa do atendimento da equipe da loja 17 85% 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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Na TAB. 17 estão os fatores intangíveis que influenciam a cliente da Viella na 

compra da roupa. 

 

Para as clientes da marca Viella, o principal fator no momento decisivo da escolha 

é a beleza da roupa (75%), seguido pelo atendimento da equipe da loja (65%), 

preço (55%), estilo (35%) e ambiente da loja (25%). Para as clientes Viella, 

fatores como marca/grife, destaque no grupo de convivência e status não são 

fatores determinantes na hora da compra. 

 

 

TABELA 17 - Fatores intangíveis que influenciam na compra da marca estudadaViella 

Fatores Intangíveis Quantidade % do Total 

Porque está na moda 02 10% 

Por causa da marca/grife 0 0% 

Por causa da beleza das roupas 15 75% 

Por causa do estilo 07 35% 

Porque me destaco no meu grupo de convivência 0 0% 

Porque me dá status 0 0% 

Por causa do ambiente da loja 05 25% 

Por causa do preço 11 55% 

Por causa do atendimento da equipe da loja 13 65% 

Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

 

Os fatores intangíveis que influenciam as clientes na compra da marca Margot 

estão contidos na TAB. 18. 

 

As clientes da marca Margot  escolhem a roupa considerando: 70% por causa da 

beleza e do preço; 65% pelo atendimento da equipe da loja; 60% devido ao estilo; 

25% optam pela roupa porque está na moda; 15% por causa do ambiente da loja; 

e apenas 5% porque a roupa as destaca no grupo de convivência. A marca/grife e 

o status não são fatores determinantes para as clientes Viella na hora da compra 

de uma roupa.  
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TABELA 18 - Fatores intangíveis que influenciam na compra da marca estudada Margot 

Fatores Intangíveis Quantidade % do Total 
Porque está na moda 05 25% 
Por causa da marca/grife 0 0% 
Por causa da beleza das roupas 14 70% 
Por causa do estilo 12 60% 
Porque me destaco no meu grupo de convivência 1 5% 
Porque me dá status 0 0% 
Por causa do ambiente da loja 3 15% 
Por causa do preço 14 70% 
Por causa do atendimento da equipe da loja 13 65% 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

 

Os fatores intangíveis que influenciam as clientes na compra da marca Mamão 

com Mel estão contidos na TAB. 19. 

 

Para 70% das entrevistadas da marca Mamão com Mel o preço é fator 

determinante no momento da compra da roupa; 45% escolhem pela beleza, 40% 

pelo estilo, 30% porque está na moda e apenas 20% por causa do atendimento 

da equipe da loja. Marca/grife, destaque no grupo de convivência e status não 

foram fatores determinantes na hora da compra da roupa as entrevistadas. 

 

TABELA 19 - Fatores intangíveis que influenciam na compra da marca estudada Mamão 

com Mel 

Fatores Intangíveis Quantidade % do Total 
Porque está na moda 06 30% 
Por causa da marca/grife 0 0% 
Por causa da beleza das roupas 09 45% 
Por causa do estilo 08 40% 
Porque me destaco no meu grupo de convivência 0 0% 
Porque me dá status 0 0% 
Por causa do ambiente da loja 01 5% 
Por causa do preço 14 70% 
Por causa do atendimento da equipe da loja 04 20% 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

4.1.9 Como a consumidora espera ser vista com a roupa escolhida 

 

Nas tabelas abaixo serão descritas como as consumidoras das marcas estudadas 

esperam ser vistas pelos vários grupos de convivência que possuem como 

pessoas com as seguintes características: de classe, de bom gosto, sensual, 
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antenada a moda, jovem, de personalidade forte, romântica, ousada, ou outras 

características não descritas no roteiro da pesquisa. 

 

A TAB. 20 disponibiliza como as consumidoras esperam ser vistas com as marcas 

escolhidas. 

 

TABELA 20 - Como a consumidora espera ser vista com a roupa escolhida 

Como pessoa MM BG RE V M ML TOTAL % 

De classe 14 6 9 10 1 1 41 34% 
De bom gosto 15 16 16 17 18 9 91 76% 

Sensual 2 2 1 2 1 2 10 8% 
Antenada na moda 1 1 2 2 6 7 19 16% 
Jovem 1 3 0 3 10 7 24 20% 
Personalidade forte 2 3 1 1 3 1 11 9% 

Romântica 0 1 1 0 0 2 4 3% 
Ousada 1 3 0 1 2 2 9 8% 
Outras 1 3 2 0 1 2 9 8% 

 Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

No GRÁF. 25 apura-se como a cliente da marca Mabel Magalhães espera ser 

vista ao usar a roupa que comprou no momento da entrevista. 

 

Observa-se que a maioria das clientes entrevistadas espera ser vista como 

pessoa de bom gosto (75%) e de classe (70%).  

 

GRÁFICO 25 - Como a consumidora espera ser vista com a marca 

escolhida - Mabel Magalhães 

 

 Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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Reporta-se, no GRÁF. 26, como a cliente da marca Brasil em Gotas espera ser 

vista ao usar a roupa que comprou no momento da entrevista. 

 

Grande parte das clientes entrevistadas espera ser vista como pessoa de bom 

gosto (80%) e de classe (30%). Por ser uma roupa mais sóbria e tradicional, o 

bom gosto é uma característica importante para as mulheres que elegem esse 

estilo. 

 

 

GRÁFICO 26 - Como a consumidora espera ser vista com marca escolhida 

Brasil em Gotas 

 

 

 Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

 

Veja-se no GRÁF. 27 como a cliente da marca Raro Efeito espera ser vista ao 

usar a roupa que comprou no momento da entrevista. 

 

Também a cliente Raro Efeito quer ser reconhecida como pessoa de bom gosto 

(80%) e de classe (45%). Ainda 10% delas gostam de ser vistas como uma 

pessoa “antenada” na moda. 
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GRÁFICO 27 - Como a consumidora espera ser vista com marca escolhida 

Raro Efeito 

 

   Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

O GRÁF. 28 mostra como a cliente da marca Viella espera ser vista ao usar a 

roupa que comprou no momento da entrevista. 

 

A cliente Viella espera ser vista como pessoa de bom gosto (80%) e de classe 

(50%) . 

 

 

 GRÁFICO 28 - Como a consumidora espera ser vista com marca escolhida 

Viella 

 

   Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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O GRÁF. 29 mostra como a cliente da marca Margot espera ser vista ao 

usar a roupa que comprou no momento da entrevista. 

 

90% das clientes da Margot esperam ser vistas como pessoa de classe, 50% 

como pessoa jovem, 30% como “antenada” na moda e 15% como tendo 

personalidade forte. 

 

GRÁFICO 29 – Como a consumidora espera ser vista com marca escolhida Margot 

 
   Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

No GRÁF. 30 vê-se como a cliente da marca Mamão com Mel espera ser vista ao 

usar a roupa que comprou no momento da entrevista. Pode-se observar que 45% 

esperam ser vistas como pessoas de bom gosto, 35% como pessoas “antenadas” 

em moda e 35% como pessoas jovens. 

 

  GRÁFICO 30 - Como a consumidora espera ser vista com marca 

escolhida Mamão com Mel 

 

   Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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4.1.10 Ocasiões em que veste a roupa da marca estudada  

 

A TAB. 21 mostra em quais as ocasiões as consumidoras usam as roupas das 

marcas escolhidas. 

 

TABELA 21 – Quais ocasiões a consumidora usa a roupa escolhida 

Como pessoa MM BG RE V M ML % 

Para trabalhar 75% 60% 55% 70% 35% 25% 53% 
No dia a dia 15% 35% 55% 50% 50% 30% 39% 

Sair com amigos 35% 30% 35% 75% 50% 35% 43% 
Eventos sociais 95% 50% 25% 15% 5% 10% 33% 
Eventos ligados trabalho 20% 25% 5% 20% 15% 0% 14% 
Balada ou Fim de semana 15% 15% 25% 30% 75% 45% 34% 

Outros 0% 0% 0% 0% 0% 5% 1% 

       Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

No GRÁF. 31 representam-se as ocasiões em que a cliente Mabel Magalhães usa 

ou usará a roupa comprada no momento da entrevista. Das respondentes, 95% 

usam em eventos sociais (casamentos, formaturas, aniversários), 75% usam para 

trabalhar, 35% para sair com amigos e/ou familiares, 15% no dia-a-dia, 20% para 

ir a eventos ligados a empresa e/ou trabalho e 15% para sair no fim de semana. 

 

GRÁFICO 31 - Ocasiões em que as clientes da Mabel Magalhães usam a roupa 

 

              Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

No GRÁF. 32 representam-se as ocasiões em que a cliente Brasil em Gotas usa 

ou usará a roupa comprada no momento da entrevista.   



95 
 

Como pode ser observado 28% usam para trabalhar, 23% em eventos sociais 

(casamentos, formaturas, aniversários), 16% no dia-a-dia, 14% para sair com 

amigos e/ou familiares, 12% para ir a eventos ligados a empresa e/ou trabalho e 

7% para sair no fim de semana. 

 

GRÁFICO 32 - Ocasiões em que as clientes da Brasil em Gotas usam a roupa 

 

   Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

No GRÁF. 33 verifica-se em quais ocasiões a cliente Raro Efeito usa ou usará a 

roupa comprada no momento da entrevista. 

 

Pode-se observar que: 55% usam para trabalhar, 55% delas usam no dia-a-dia, 

35% para sair com amigos e/ou familiares, 25% em eventos sociais (casamentos, 

formaturas, aniversários), 25% para sair no fim de semana e 5% para ir a eventos 

ligados a empresa e/ou trabalho . 

 

             GRÁFICO 33 - Ocasiões em que as clientes da Raro Efeito usam a roupa 

 

    Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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Apreende-se no GRÁF. 34 em quais ocasiões a cliente Viella usa ou usará a 

roupa comprada no momento da entrevista. 

 

Pode-se observar que:  75% para sair com amigos e/ou familiares, 70% para 

trabalhar, 50% usam no dia-a-dia, 30% para sair no fim de semana, 20% para ir a 

eventos ligados a empresa e/ou trabalho e 15% em eventos sociais (casamentos, 

formaturas, aniversários). 

 

 

GRÁFICO 34 - Ocasiões em que as clientes da Viella usam a roupa 

 

                   Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

Analisando o GRÁF. 35, percebem-se as ocasiões nas quais a cliente Margot usa 

ou usará a roupa comprada no momento da entrevista. 

 

Pode-se observar que: 75% para sair no fim de semana, 50% para sair com 

amigos e/ou familiares, 50% usam no dia-a-dia, 35% usam para trabalhar, 15% 

para ir a eventos ligados a empresa e/ou trabalho e 5% em eventos sociais 

(casamentos, formaturas, aniversários). 
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GRÁFICO 35 - Ocasiões em que as clientes da Margot usam a roupa 

 
                 Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

O GRÁF. 36 elucida em quais ocasiões a cliente Mamão com Mel usa ou usará a 

roupa comprada no momento da entrevista. 

 

Pode-se observar que: 45% para sair no fim de semana, 35% para sair com 

amigos e/ou familiares, 30% no dia-a-dia, 25% para trabalhar, 10% em eventos 

sociais (casamentos, formaturas, aniversários) e 5% em outras situações. 

Nenhuma das respondentes usa a roupa para ir a eventos ligados a empresa e/ou 

trabalho. 

 

GRÁFICO 36 - Ocasiões em que as clientes da Mamão com Mel usam a roupa 

 
  Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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4.2 Discussão dos Resultados  

 

Abaixo está a discussão dos resultados das marcas estudadas quanto ao perfil da 

sua consumidora, idade, poder econômico, escolaridade, atitudes, preferências e 

como e porque gosta de comprar roupas da marca estudada. 

 

A TAB. 22 mostra os resultados quanto ao perfil das consumidoras de cada marca 

estudada e quanto ao contexto de uso. 

 

TABELA 22 – Quanto ao perfil e contexto de uso 

Marcas Idade Escolaridade Renda Maior % do uso 
da marca 

Mabel Magalhães Acima de 45 
anos 

Pós-graduada Acima de 
R$8.137,00 

Eventos        95% 
sociais 

Brasil em Gotas Acima de 45 
anos 

Pós-graduada Acima de 
R$8.137,00 

Para             60% 
trabalhar 

Raro Efeito Acima de 45 
anos 

Pós-graduada Acima de 
R$8.137,00 

Para             55% 
trabalhar 
No dia a dia 55% 

Viella De 41 a 45 
anos 

Graduação 
completa 

De R$2.713,00   
a   R$4.068,00 

Sair com      75% 
familiares/amigos 

Margot De 25 a 30 
anos 

Graduação 
completa 

De R$1.357,00   
a   R$2.712,00 

Fim de         70% 
semana                     

Mamão com Mel De 25 a 30 
anos 

2° Grau De R$ 679,00     
a   R$1.356,00 

Fim de         45% 
semana                     

 

Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

4.2.1 Quanto ao perfil , contexto de uso e como esperam ser vistas 

 

O objetivo geral da pesquisa foi identificar como as mulheres esperam ser vistas, 

a partir das escolhas que fazem através dos fatores tangíveis e intangíveis que 

elegem, ao escolher determinada marca de roupa. De acordo com os dados 

apresentados pode-se observar a definição do perfil das consumidoras de cada 

marca e o contexto de uso da roupa escolhida e como esperam ser vistas quando 

usando a roupa. 

 

 A) Mabel Magalhães 

 

Os resultados revelam que, apesar da pequena amostra de clientes da Mabel 

Magalhães, o perfil é de mulher acima de 45 anos, pós-graduada, que recebe 
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acima de R$ 8.137,00. Portanto, uma mulher bem-sucedida profissionalmente, 

que procura se vestir com requinte, já que essa marca é tradicional e de luxo, e 

que espera ser vista como uma pessoa de bom gosto (75%) e de classe (70%). 

Por ser tradicionalmente reconhecida pelos seus belos vestidos bordados à mão 

ou por vestir mães de noivas, madrinhas, formandas e debutantes, 95% das 

entrevistadas usam ou usarão a roupa adquirida no momento da entrevista em 

eventos sociais (casamentos, formaturas e aniversários). A Mabel Magalhães 

também tem uma linha de produtos que atende essa cliente sofisticada também 

com roupas para trabalhar. Daí o resultado expressivo de “uso a roupa para 

trabalhar” (75%).  

 

B) Brasil em Gotas 

 

Os resultados mostram que, apesar da pequena amostra de clientes da marca 

Brasil em Gotas, o perfil é de mulher acima de 45 anos, pós-graduada, que 

recebe acima de R$ 8.137,00. Também se trata de mulher bem-sucedida 

profissionalmente, que procura se vestir com bom gosto (80%). O design das 

roupas da Brasil em Gotas é mais sóbrio e a roupa é mais social e formal. Isso 

justifica o fato de as mulheres mais velhas preferirem essa marca e usarem a 

roupa para trabalhar (60%) e em eventos sociais tais como casamentos, 

formaturas e aniversários (50%). 

 

B) Raro Efeito 

 

Embora represente pequena amostra das clientes Raro Efeito, é possível traçar 

seu perfil. Trata-se de mulher acima de 45 anos, com renda mensal acima de R$ 

8.137,00 e pós-graduada e que quer ser vista como uma pessoa de bom gosto. 

Nessa marca é possível observar que, apesar da idade predominante ser acima 

de 45 anos (50%), há diversificação (15% de 41 a 45 anos, 15% de 31 a 35 anos, 

15% de 25 a 30 anos e 5% de 36 a 40 anos). Isso reforça o posicionamento da 

marca de ter tradição e atender mulheres desde avós, passando pelas filhas, até 

as netas. Pode-se inferir que é uma roupa que a mulher usa em várias ocasiões, 

principalmente para trabalhar (60%). 
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C) Viella 

 

Mesmo com reduzida amostra das clientes da marca Viella, é possível traçar seu 

perfil: mulher acima de 41 anos, renda mensal de R$ 2.713,00 a R$ 4.068,00, que 

possui graduação completa e quer ser vista como uma pessoa de bom gosto 

(85%). Apesar de ser uma marca popular, trata-se de uma cliente mais madura, 

que busca a roupa mais clássica para trabalhar (55%) ou sair com os amigos e 

familiares (55%) ou no próprio dia-a-dia, bonitas, mas a preços mais acessíveis. 

 

D) Margot 

 

Pelos resultados pode-se observar que a cliente Margot é mais jovem - 60% das 

entrevistadas têm 25 a 30 anos, ganham mensalmente entre R$ 1.357,00 e R$ 

2.712,00 e 45% delas têm graduação. Esse perfil reflete o posicionamento da 

marca (70% usam em baladas ou fim de semana) de estar sempre buscando 

novidades, uma roupa para um público mais jovem, arrojado, mesmo estando em 

um shopping popular estilo feira. A cliente Margot que ser vista como uma pessoa 

de bom gosto (90%) e como uma pessoa jovem (50%). 

 

E) Mamão com Mel 

 

Pelo estudo, pode-se analisar que a cliente que compra Mamão com Mel é uma 

mulher mais jovem - 85% têm 25 a 30 anos -, com renda mensal de R$ 679,00 a 

R$ 1.356,00 e cursou o 2° grau e que quer ser vista como uma pessoa de bom 

gosto (45%). Constatou-se que das três marcas populares avaliadas essa é a que 

oferece preços mais baixos, justamente para atender à demanda dessa cliente 

que sai em busca de roupas da moda, mas por preços acessíveis, principalmente 

para usá-las na balada ou no fim de semana (45%). Também usam para sair com 

os amigos e/ou familiares (35%) e no dia-a-dia (30%). As roupas dessa marca 

têm a característica de moda passageira, o que está nas novelas, por exemplo, 

seguindo as tendências da estação. 
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4.2.2 Características que a roupa precisa ter para a entrevistada na hora da 

escolha 

 

Avaliando as características importantes para as consumidoras no momento em 

que vão à procura de uma roupa nova, pode-se responder o objetivo específico 3 

que busca associar os diferentes papéis que a marca representa para sua 

consumidora no momento da compra. A característica mais citada em todas as 

marcas foi a qualidade. No caso da Mabel Magalhães e da Viella, 100% das 

entrevistadas disseram que a roupa precisa ter qualidade. Mesmo sendo marcas 

com características adversas (no caso das duas, a primeira de luxo e a segunda 

popular), dentro de cada contexto a qualidade é fundamental na hora da escolha. 

Pode-se verificar que, na marca de luxo e nas medianas, características como 

visual moderno, design e praticidade são mais exigidas. Preço justo também foi 

bem mencionado nas marcas medianas, mas nas marcas populares foi a 

característica mais citada, depois da qualidade. 

 

 

4.2.3 Resultado quanto aos fatores tangíveis  

 

De acordo com os resultados apresentados pelas entrevistadas, os fatores 

tangíveis são de menor relevância na hora da escolha da roupa desejada. Para as 

clientes entrevistadas  valores tais como: conforto das roupas, praticidade, 

qualidade/ durabilidade, corte/caimento perfeito e o tecido utilizado são fatores 

poucos desejados ou escolhidos. 

 

4.2.4 Resultado quanto aos fatores intangíveis 

 

Já os fatores intangíveis  respondem o objetivo específico 1 que procura 

descrever os principais fatores que influenciam as mulheres no momento da 

escolha de um vestuário, e o objetivo específico 2  que é identificar entre os 

principais fatores que influenciam o significado dos fatores tangíveis e intangíveis 

que as consumidoras listaram sintetizados pela marca. 
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Apurando os resultados pode-se concluir que a excelência no atendimento (fator 

intangível mais votados por todas as entrevistadas) é diferencial competitivo para 

as empresas que atuam na área da moda. Foram bastante relevantes os valores 

tais como; atendimento da equipe da loja. Quando a consumidora sai em busca 

de uma nova peça de vestuário, ela espera ser bem-atendida. Se o(a) 

vendedor(a) dedica qualidade e atenção ao atendimento, a cliente poderá 

comprar mais peças do que foi buscar. 

 

Outras fatores intangíveis que tiveram percentuais relevante para as entrevistadas 

na escolha da roupa foram: beleza, estilo e preço. Já ambiente da loja, causa da 

grife/marca, por se destacar no grupo de convivência e porque dá status, não 

tiveram escolha expressiva 

 

Para as clientes da Mabel Magalhães, a qualidade foi fator principal e o preço 

nem chegou a ser citado. Como se trata de uma marca de luxo, essas 

características são de acordo com o posicionamento da empresa. A Flagship 

Stores, da Rua Ceará, em Belo Horizonte, preocupa-se em atender às exigências 

da clientela, procurando dar atendimento personalizado a essa cliente. 

 

No caso da marca Brasil em Gotas, muitas foram as frases ditas que provam que 

o atendimento é muito importante para suas clientes: “se não for bem-atendida 

não compro”; “gosto de ser atendida nessa loja da Savassi, aqui recebo mais 

atenção”; “as meninas são ótimas e nos dão consultoria em moda”; “eu chego e 

elas já sabem o que eu gosto”. 

 

No caso da Brasil em Gotas metade das entrevistas foram realizadas na loja da 

rua Antônio de Albuquerque, na Savassi, e a outra metade na loja do Diamond 

Shopping. Nessa última, um público mais requintado e que demanda mais 

cuidado e personalização no atendimento. Essa marca também tem loja virtual, 

mas às vezes, mesmo comprando pelo site, algumas clientes fazem questão de 

ira até o ponto de vendas para trocar ideias com as consultoras de vendas. As 

vendedoras são preparadas para serem consultoras de modas. A cada nova 

coleção estudam as tendências, cores, looks e, como já conhecem o gosto de 

grande parte das clientes, conseguem oferecer novas propostas. 
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Para as clientes da loja da Raro Efeito, o atendimento da equipe também é fator 

determinante para clientes que exigem ser atendidas com excelência. As 

vendedoras dessa marca sempre ligam para as clientes informando sobre as 

novidades da nova coleção. 

 

 

4.2.5 Paralelo dos fatores tangíveis e intangíveis da marca estudada de 

acordo com o gerente  

 

Para saber se os valores que a marca deseja transmitir para seu mercado 

realmente estão sendo captados pelas suas consumidoras, foi realizado um 

questionário com as gestoras de cada uma das marcas estudadas. 

 

A seguir, a descrição e citações de cada uma delas. 

 

A) Mabel Magalhães 

 

A visão da gestora da marca: 

a) Quanto às características da marca: “as características dessa marca são 

produtos de qualidade, design e sofisticação”. 

b) Quanto aos valores tangíveis que acredita transmitir para suas 

compradoras: “aquisição de um produto de qualidade”. 

c) Quanto aos valores intangíveis que acredita transmitir para suas 

compradoras: “status”. 

Com base nos dados levantados, qualidade é, sim, característica importante para 

a cliente Mabel Magalhães; já design foi citado por menos da metade das 

entrevistadas (45%); status também não é valor intangível importante para as 

clientes Mabel, como acredita sua gestora. Apenas uma das respondentes o citou 

(5%). Pode-se concluir que nem todas as características posicionadas pela marca 

têm relevância para as clientes entrevistadas na hora de escolher Mabel 

Magalhães. 
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B) Brasil em Gotas 

 

A visão da gestora da marca: 

a) Quanto às características da marca: “as características são qualidade dos 

produtos, modelagem, atendimento, preço competitivo”. 

b) Quanto aos valores tangíveis que acredita transmitir para suas 

compradoras: “qualidade, sofisticação, estilo, acabamento impecável”. 

c) Quanto aos valores intangíveis que acredita transmitir para suas 

compradoras: “credibilidade, elegância, conforto”. 

 

Tendo em vista os resultados, qualidade é, sim, característica importante para a 

cliente Brasil em Gotas (80%) e também preço justo (80%). Quanto aos valores 

tangíveis, 50% das respondentes declararam escolher a marca por causa do corte 

e caimento perfeito, que casa com o “acabamento impecável” posicionado pela 

gestora da marca, sendo, ainda, conforto importante para 45% das respondentes. 

E no que se refere aos valores intangíveis, o estilo é importante para 45% das 

respondentes. Um fator intangível bem citado foi o atendimento da equipe da loja 

(75%), que apesar de não citado pela gestora pode ser constatado como as 

vendedoras fazem a diferença. Elas são treinadas para serem consultoras de 

moda, auxiliando a cliente na compra da roupa de acordo com as características e 

estilos de cada. 

 

C) Raro Efeito 

 

A visão da gestora da marca: 

a) Quanto às características da marca: “a principal característica da Raro 

Efeito é produzir e oferecer uma moda prática e usável para suas clientes. 

Utilizamos as tendências para fazer roupas para vestir de forma prática, 

clássica, confortável e de preço acessível”. 

b) Quanto aos valores tangíveis que acredita transmitir para suas 

compradoras: “conforto, beleza, qualidade e preço”. 

c) Quanto aos valores intangíveis que acredita transmitir para suas 

compradoras: 
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Tradição e estilo. A Raro Efeito faz moda em Belo Horizonte desde 1990. 
Ela faz parte da história e da vida de muitas mulheres. Em alguns casos 
vestimos com muito estilo a avó, a mãe e a filha. Olhando uma mulher na 
rua, no supermercado, na igreja, no shopping, é possível identificar que 
ela veste Raro Efeito. 

 

Pelo que se apurou, qualidade (95%) e preço justo (70%) são as principais 

características na hora de escolher uma roupa, para a cliente da marca Raro 

Efeito, indo ao encontro da visão da gestora da marca. Quanto aos valores 

tangíveis posicionados pela gestora, não são tão importantes para suas clientes: 

conforto (35%) e qualidade/durabilidade (25%). Já quanto aos intangíveis, 

somente o estilo é mais relevante, 50% das respondentes escolhem a roupa por 

causa do mesmo, ficando beleza (35%) e preço (25%). 

 

D) Viella 

 

A visão da gestora da marca: 

a) Quanto às características da marca: “é casual, porém não comum. 

Confortáveis, bonitas, clássica e básica. Servem para o trabalho e para o 

lazer.” 

b) Quanto aos valores tangíveis que acredita transmitir para suas 

compradoras: “tecido que está na moda, qualidade, corte e caimento” 

c) Quanto aos valores intangíveis que acredita transmitir para suas 

compradoras: “ser clássica e poder usar sempre. Não é popular demais, 

não é moda de momento” 

 

Os dados obtidos revelaram que, para as entrevistadas, as características 

principais na hora de escolher uma roupa são qualidade (100%) e preço justo 

(65%). Quanto aos valores tangíveis citados pelas gestoras da marca, tecido e 

corte e caimento não são fatores de decisão para maioria. O tecido é importante 

somente para 10% das respondentes e o corte/caimento somente para 15% 

delas. Já quanto aos valores intangíveis, “ser clássica” é estilo e também não é 

fator importante (35%). A beleza da roupa é, sim, um fator tangível que faz a 

cliente Viella escolher a marca (75%) e o atendimento da equipe também (65%). 

O preço também foi bem citado (65%), portanto, as gestoras podem aproveitar 

melhor os valores intangíveis que fazem com que as clientes escolham a marca. 
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E) Margot 

 

A visão da gestora da marca: 

a) Quanto às características da marca: “são peças diferenciadas, poucas 

peças, qualidade superior das concorrentes locais, mais cara, está na 

moda, público mais jovem, agrega valor, traz novidades antes dos 

concorrentes”. 

b) Quanto aos valores tangíveis que acredita transmitir para suas 

compradoras: “acabamento e tecidos de boa qualidade. Caimento e preço”. 

c) Quanto aos valores intangíveis que acredita transmitir para suas 

compradoras: “qualidade das roupas, jovialidade, porém sem ser vulgar e 

novidade sempre.” 

 

Pode-se inferir que qualidade (85%), preço justo (75%), visual moderno (55%) e 

design (50%) são características importantes para as clientes da marca Margot na 

hora da escolha de uma roupa nova. No que se refere aos valores tangíveis 

mencionados pelas gestoras, que são tecidos de boa qualidade (15%) e 

acabamento/caimento (15%), eles não são fatores determinantes para as 

respondentes na escolha da roupa da marca. Já os valores intangíveis jovialidade 

conferida pela estilo (60%),  beleza das roupas (70%) e  preço justo (70%) são 

fatores determinantes para as clientes escolherem a Margot. 

 

F) Mamão com Mel 

 

A visão da gestora da marca: 

a) Quanto às características da marca: “oferecer às clientes produtos de boa 

qualidade a preços acessíveis”. 

b) Quanto aos valores tangíveis que acredita transmitir para suas 

compradoras: “qualidade, variedade, preço dos produtos, atendimento das 

vendedoras no  ponto de vendas, boa sinalização da loja e espaço físico”. 

c) Quanto aos valores intangíveis que acredita transmitir para suas 

compradoras: “estamos presentes no mercado, nas feiras há bastante 

tempo e desconhecemos valores intangíveis, uma vez que esgotamos 

todas as possibilidades que a feira nos permite”, 
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Apurou-se que qualidade (65%) e preço justo (70%) são características 

importantes na escolha de uma roupa nova para a cliente Mamão com Mel. 

Quanto ao valor tangível referido pela gestora, qualidade/ durabilidade da roupa 

não é fator determinante, pois apenas uma respondente escolhe a marca por 

esse motivo. E quanto aos valores intangíveis, apesar das gestoras não percebê-

los ou citá-los nos tangíveis - preço dos produtos (70%), atendimento da equipe 

da loja (20%) e ambiente da loja (20%) conferido pela boa sinalização da loja e 

espaço físico -, apenas o preço é fator determinante para a escolha, sendo que os 

outros dois não foram fatores relevantes. 

 

Abaixo a tabela 23, mostra um paralelo dos fatores tangíveis e intangíveis das 

marcas estudadas de acordo com o seu gestor. 

 

TABELA 23 – Paralelo dos fatores tangíveis e intangíveis da marca estudada de acordo com 

o seu gestor  

             Fatores na criação da marca            Fatores votados pelas clientes  

Marcas Tangíveis Intangíveis Tangíveis Intangíveis 

Mabel 

Magalhães 

Qualidade  

Durabilidade 

Status Qualidade  

Durabilidade 

Atendimento da 

equipe 

Brasil Em Gotas Qualidade 

Sofisticação 

Estilo     

Acabamento 

Credibilidade  

Elegância       

Conforto 

 

Conforto    

Corte   

Caimento 

Atendimento da  

equipe 

Raro Efeito Conforto     

Beleza     

Qualidade    

Preço 

Tradição              

Estilo 

Qualidade  

Durabilidade 

Praticidade  

Corte /caimento 

Atendimento da  

equipe            

Estilo 

Viella Qualidade Beleza da roupa Conforto 

Qualidade  

Durabilidade 

Beleza da roupa           

Preço   

Atendimento ao 

cliente 

Margot Roupas duráveis 

e na moda 

Beleza da roupa, 

ser diferente dos 

concorrentes  

Conforto 

Qualidade  

Durabilidade 

Beleza da roupa 

Estilo           

Preço         

Atendimento  

Mamão com Mel Preço Acha que não tem Praticidade Preço 

 

Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, IMPLICAÇÕES, LIMITAÇÕES E 

SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as considerações finais sobre a pesquisa que 

teve como objetivo principal observar e constatar os valores tangíveis e  

intangíveis que impulsionam a consumidora a escolher determinada marca de 

roupa.  

 

Com um mercado mais globalizado e competitivo as empresas precisam entender 

cada vez mais o comportamento de seus consumidores e com isso criar 

estratégias criativas e atendimento diferenciado, sobressaindo-se de seus 

concorrentes. 

 

São apresentadas, também, as principais conclusões implicações, limitações e 

sugestões para pesquisas futuras sobre o tema. 

  

 

5.1 Conclusões e implicações 

 

Este estudo teve como principal objetivo identificar como as mulheres esperam 

ser vistas, a partir das escolhas que fazem através dos fatores tangíveis e 

intangíveis que elegem, ao escolher determinada marca de roupa. Pode-se 

constatar que independentemente da marca ser de luxo, mediana ou popular, foi 

unânime que a consumidora espera, ao comprar a roupa, ser vista como uma 

pessoa de bom gosto. Importante observar que outra forma que esperam ser vista 

bastante ressaltada foi ser vista como pessoa de classe, sendo menos optada 

apenas nas marcas populares, exceto Viella que tem design mais clássico e foi 

bem votado. 

 

A antropologia do consumo foi o principal enfoque teórico adotado como suporte à 

pesquisa empírica e o tema moda, por se tratar de um mercado no qual a roupa é 

um produto carregado de aspectos simbólicos. 
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Entrevista individual com a cliente no ponto de vendas foi a ferramenta da parte 

empírica do trabalho. Foram realizadas 120 entrevistas com mulheres acima de 

25 anos, economicamente ativas, de seis marcas diferentes. 

 

Pode-se observar que a marca de luxo (Mabel Magalhães) e as medianas (Brasil 

em Gotas e Raro Efeito) têm mais de sete anos de mercado, fazendo moda para 

várias gerações, como foi mencionado pela gestora da marca Raro Efeito. Essas 

empresas analisadas têm suas marcas consolidadas e são facilmente lembradas 

pelas consumidoras - o que não acontece com as marcas populares. Têm menos 

tempo de mercado e a marca não é fator importante para a escolha da roupa.  

 

Hoje a valorização da experiência de compra e as inúmeras influências sofridas 

pela consumidora obrigam as organizações a operarem dentro de um ambiente 

cada vez mais competitivo. Portanto, tem que ter o foco voltado para o 

consumidor e tratar seus clientes cada vez melhor! Isso envolve dar opções de 

produtos e/ou serviços, fornecer várias formas de pagamento, usar estratégias de 

marketing para chamar sua atenção e surpreender e, ainda, estudar opções e 

formatos para levá-los a comprar suas mercadorias e seus serviços.  

 

Captar e reter clientes são desafios cada vez maiores e, sem dúvida, um fator 

decisivo de sucesso para a maioria das empresas. Uma das chaves para o 

desenvolvimento de relacionamentos efetivos com clientes é o entendimento do 

comportamento do consumidor.  

 

Nesse contexto as características das marcas compradas modificam-se de acordo 

com o perfil da marca, de como é o modo de viver da consumidora, o que ela 

pensa, como é influenciada e de como elas veem e por que compram as suas 

marcas preferidas.Isso pode ser observado em uma das falas de uma das cliente 

da marca Mabel Magalhães, que foram entrevistadas e que chancela os fatores, 

principalmente os intangíveis, como fator de escolha: 

 
“Eu espero ser vista como uma pessoa de classe e de bom gosto, por 
isso escolho Mabel Magalhães. A roupa é bela, uma obra de arte e o 
atendimento da equipe, aqui na loja é impecável!” 
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Percebe-se que, no momento da escolha da marca, muitas vezes os atributos 

tangíveis e os valores intangíveis da loja ou marca escolhidas se misturam, 

formando o produto do jeito que o consumidor busca, deseja ou necessita. Com 

isso, a missão de entender os consumidores, seus desejos e suas necessidades 

vai ficando cada vez mais difícil para os profissionais de marketing e os 

proprietários das marcas. Esse é um desafio cada vez mais interessante, que faz 

com que os estudos sobre marca, moda, grife e comportamento do consumidor 

sejam cada vez mais necessários. Isso é percebido em falas de clientes 

entrevistadas como essas: 

 

“Estou estudando e não tenho muito dinheiro para gastar com roupas, mas 
na balada tenho que estar na moda, tem que ter bom gosto. Comprando 
aqui, na Mamão com Mel, dá pra ficar bonita e na moda por um preço 
baixo, sem abrir mão da beleza da roupa.” (Cliente entrevistada da marca 
Mamão com Mel) 

 

 

Os resultados da pesquisa revelaram que, ao escolher uma roupa, os valores 

intangíveis influenciam muito mais a cliente da marca do que os valores tangíveis. 

E que nem sempre os valores posicionados pelos gestores da marca são os 

percebidos por suas clientes. O que pode acontecer é que, em alguns casos, a 

venda não acontece porque a equipe de vendas trabalha em cima de valores não 

tão importantes para suas clientes. 

 

Algumas outras falas das clientes entrevistadas atestam os fatores decisivos na 

hora da escolha e como a cliente espera ser vista, reforçando os resultados de 

cada uma das marcas: 

 

“Quando visto uma roupa da Brasil em Gotas minhas colegas de trabalho 
sempre dizem que tenho bom gosto. Sem contar que sou tratada como 
rainha, nessa loja, pelas meninas. Para mim atendimento é fundamental 
na escolha da minha roupa nova e qualidade também.” (Cliente 
entrevistada da marca Brasil em Gotas)  

 

“O que me faz escolher a roupa da Raro Efeito sem dúvida, sem dúvida é 
por causa do estilo da roupa e o atendimento das meninas. É uma roupa 
de qualidade, tem preço justo, mas escolho por causa do estilo e do 
atendimento.Gosto quando dizem que eu tenho bom gosto.” (Cliente 
entrevistada da marca Raro Efeito) 
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“Eu vou muito pra balada e não dá pra comprar roupa nova todo fim de 
semana. Escolho Margot porque as roupas são lindas! É o meu estilo e o 
preço é justo, sem contar que as meninas são muito atenciosas e postam 
as novidades toda semana no Facebook. Gosto de ser vista como uma 
garota de bom gosto.” (Cliente entrevistada da marca Margot) 
 
 
“ Compro roupas na Viella porque são de qualidade, tem um estilo mais 
formal, são bonitas e para minha idade, hoje em dia é difícil encontrar 
roupas de bom gosto. Gosto de ser vista assim, como pessoa de bom 
gosto ao vestir.” (Cliente entrevistada da marca Viella) 

 

 

5.2 Limitações 

 

Quanto às limitações esta pesquisa foi aplicada especificamente na cidade de 

Belo Horizonte e pode sofrer variações se aplicada em outras cidades de Minas 

Gerais e outras cidades brasileiras. É importante destacar que as consumidoras 

das marcas estudadas, geralmente, durante a busca da roupa ideal e durante o 

momento de escolha, avaliam as possibilidades de adquirir a roupa em outra loja 

de modelos similares e as vezes pela internet ou sacoleiras, ampliando essa 

limitação do estudo.  

 

Ainda a reduzida quantidade de clientes e de marcas para poder aferir sobre o 

assunto foram limitadores de um estudo mais profundo e preciso. E também o 

caráter exploratório, que indica que os achados da pesquisa não podem ter 

caráter conclusivo.  

 

Nessa pesquisa também poderia ter sido utilizada a técnica Freudiana 

progressiva, onde as informações e precepções poderia ser mais precisas. 

 

 

5.3 Sugestões para pesquisas futuras 

 

Com a realização da pesquisa, identificaram-se novas possibilidades para 

estudos futuros, tais como: 

a) Aumentar o número de clientes entrevistadas de cada marca. Aumentar  o 

número de marcas estudadas. 
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b) Ampliar o estudo do tema vestuário e moda. 

c) Abordar mais o tema sobre bens de consumo, em outros ambientes. 

d) Aumentar o número de estudos voltados para a antropologia do consumo, 

a fim de aprofundar a discussão da relação entre cultura e consumo. 

e) Investigar mais sobre os valores tangíveis e intangíveis também na escolha 

de outros produtos e serviços. 

f) Usar técnicas projetivas, como por exemplo, a Freudiana, nos novos 

estudos. 
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APÊNDICE  
 
 
Apêndice A –  Roteiro de Entrevista e Questionário 
 
1.1. Roteiro de Entrevista 1 aplicado ao gestor da marca  
 
Questionário 1 – Para gestores da marca 
 

1. Qual é o nome da sua empresa/marca? 
 

2. Quanto tempo tem de existência? 
(   ) até 1 ano  
(   ) de 1 ano e um dia a 3 anos  
(   ) de 3 anos e um dia  a 5 anos 
(   ) de 5 anos e um dia a 7 anos 
(   ) mais de 7 anos 

 
3. Como foi a sua criação? 
 

4. Quais as características dessa marca? (esta pergunta vai procurar 
responder o seguinte objetivo: descrever os principais fatores que 
influenciam as mulheres no momento da escolha de um vestiário). 

 
5. Quais valores tangíveis você acredita que ela transmite para suas 

compradoras? 
 

6. E os valores intangíveis? (esta pergunta vai procurar responder o seguinte 
objetivo: identificar, entre os principais fatores que influenciam o significado 
dos fatores intangíveis que as consumidoras citaram, sintetizados pela marca). 

 
1.2. Questionário 2 aplicado à consumidora no ponto de vendas. 
 
1. Você gosta de seguir a moda? 

(   ) sim 
(   ) não. Por quê? 

 
2. Quais marcas de roupa você mais gosta? 

 
3. Quais as marcas de roupa você usualmente compra? 
 
4. Para você, a marca que compra precisa ter quais características? 

(   ) preço justo     
(   ) qualidade  
(   ) sensualidade 
(   ) jovialidade 
(   ) ousadia 
(   ) visual moderno 
(   ) praticidade 
(   ) segurança 
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(   ) design 
(   ) ser famosa /grife 
(  ) outras.Quais? ___________________________________________ (essa 
pergunta vai procurar responder o seguinte objetivo: descrever os 
principais fatores que influenciam as mulheres no momento da escolha de um 
vestuário). 

 
5. Em quais ocasiões você usa essa marca de roupa? (que acabou de comprar). 

(   ) para trabalhar 
(   ) no dia-a-dia (fazer compras, ir a escola,etc.) 
(   ) para sair com amigos e/ou familiares 
(   ) para ir a eventos sociais (casamentos, formaturas, aniversários) 
(   ) para ir a eventos ligados a empresa e/ou trabalho 
(   ) para ir à balada e sair no fim de semana 
( ) outros.Quais?______________________________ (essa pergunta vai 
procurar responder o seguinte objetivo: associar os diferentes papéis que 
a marca representa para sua consumidora no momento da compra). 

 
6. E quanto a essa marca? O que lhe faz escolher essa marca?  

(   ) porque está na moda 
(   ) por causa da marca/grife 
(   ) por causa do conforto das roupas  
(   ) por causa da beleza das roupas 
(   ) por causa do estilo 
(   ) por causa da praticidade 
(   ) porque me destaco no meu grupo de convivência 
(   ) porque me dá status 
(   ) por causa qualidade/durabilidade da roupa 
(   ) por causa do ambiente da loja  
(   ) porque tem corte/caimento perfeito 
(   ) por causa do tecido utilizado 
(   ) por causa do preço 
(   ) por causa do atendimento da equipe da loja (essa pergunta vai procurar 
responder o seguinte objetivo: identificar, entre os principais fatores que 
influenciam o significado dos fatores intangíveis que as consumidoras listaram 
sintetizados pela marca) 

 
7. Quando você veste (ou vestir) essa marca, como espera ser vista? 

(   ) como uma pessoa de classe  
(   ) como uma pessoa de bom gosto  
(   ) como uma pessoa sensual 
(   ) como uma pessoa “antenada” em moda 
(   ) como uma pessoa jovem 
(   ) como uma pessoa de personalidade forte 
(   ) como uma pessoa romântica 
(   ) como uma pessoa ousada 
( ) outros. _____________________________________________ (essa 
pergunta vai procurar responder o seguinte objetivo: relatar como as 
mulheres esperam ser vistas ao fazer uso da marca de roupa escolhida). 
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8. Qual a sua escolaridade? 
(   ) 1° grau completo                                 (   ) 1° grau incompleto                          
(   ) 2° grau completo                                 (   ) 2° grau incompleto                         
(   ) graduação completa                             (   ) graduação in completo                   
(   ) pós-graduação               (   ) mestrado/ doutorado            

 
9. Qual a sua idade? 

(   ) de 25 a 30 anos        (   ) de 31  a 35 anos            (   ) de 36 a 40 ano         
(   ) de 41 a 45 anos        (   ) acima de 45 anos 

 
10. Qual a sua renda mensal?  

(   ) de R$ 678,00 
(   ) de R$ 679,00 a R$ 1.356,00 
(   ) de R$ 1.357,00 a R$ 2.712,00 
(   ) de R$ 2.713,00 a R$ 4.068,00 
(   ) de R$ 4.069,00 a R$ 5.424,00 
(   ) de R$ 5.425,00 a R$ 6.780,00 
(   ) de R$ 6.781,00 a R$ 8.136,00 
(   ) acima de R$ 8.137,00 
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Anexo A - Mabel Magalhães 
 

Coleção Outono/Inverno 2013 
 

 
 

 
 
 
 

Fonte: http://www.mabelmagalhaes.com.br/ 
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Anexo B – Brasil em Gotas 
 

Coleção Outono/Inverno 2013 
 
                   

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

Fonte: http://colecao.brasilemgotas.com.br/ 
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Anexo C – Raro Efeito 
 

Coleção Outono/Inverno 2013 
 

           
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 

Fonte: http://www.raroefeitomoda.com.br/ 
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Anexo D – Margot 
 

 
Marca e Coleção Outono/Inverno 

 
 

 
 
 
 

 
 
Fonte: 
https://www.facebook.com/margot.loja.1#!/photo.php?fbid=491534920916373&set=a.444313
898971809.96876.100001796098468&type=1&theater 


