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RESUMO  
 

Este trabalho estuda as temáticas do efeito país de origem e do endosso como fatores de 

avaliação de marcas, especificamente no mercado de luxo. O uso de endossadores nos 

anúncios publicitários tem sido amplamente utilizado pelos meios empresariais e investigado 

pelos acadêmicos. Outra temática que também tem sido estudada é o efeito país de origem, 

teoria que envolve o estereótipo formado na mente do consumidor a partir de imagem 

negativa ou positiva do país de origem de produção de um bem, o que pode influenciar em 

sua avaliação por parte do consumidor. Como metodologia, foram elaborados dois 

experimentos: para o do endosso, foram usados anúncios publicitários como estímulos para 

marcas de luxo e não luxo e avaliado o efeito em três situações: sem endossantes, com 

celebridades e com endossantes não célebres. Para o experimento do efeito país de origem, 

foram desenvolvidos estímulos publicitários também em três situações: na primeira, o 

estímulo com país de origem negativo, ou seja, aquele com imagem estereotipada pela má 

qualidade de manufatura; o segundo estímulo, com efeito país de origem positivo, ou seja, 

aquele conhecido pela boa qualidade em manufatura; e um terceiro estímulo, que não 

mencionou o país de origem. O estudo empírico contemplou a etapa de coleta por meio de 

questionário impresso, respondido por uma amostra de 631 pessoas, nos dois experimentos 

conduzidos.  A análise dos dados foi realizada por meio da análise de variância univariada, 

ANOVA, utilizando o software SPSS. Os resultados indicaram que a utilização de endossador 

pouco afeta a avaliação das marcas de luxo, dado que elas têm imagem própria suficiente para 

se manter na mente do consumidor sem o apoio do endossador,  mas têm efeito maior nas 

mensagens publicitárias de marcas não luxo.  Em relação ao efeito país de origem, estímulos 

que utilizaram efeito país de origem positivo (ou seja, país que, no conceito dos 

consumidores, teria imagem positiva de qualidade como produtor) em nada influenciam a 

avaliação de marcas de luxo, mas influenciam positivamente a avaliação de marcas não luxo. 

O efeito país de origem negativo (isto é, a influência da imagem de produtor de artigos de má 

qualidade que um país projeta na mente do consumidor) afeta as marcas de luxo e não luxo, 

porém com maior efeito sobre as de não luxo. No estímulo em que não foi mencionado o país 

de origem, a avaliação da marca de luxo pouco foi afetada, mas elevou a avaliação de marcas 

de não luxo em comparação aos resultados do estímulo com efeito país de origem negativo.  

 

Palavras-chave: marcas, marcas de luxo, endossador, efeito país de origem. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study approaches the country of origin effect and endorser as influence factors in brand 

evaluation, specifically for luxury market. The use of endorsers in advertisements has been 

widely used for manager goals and subject of academic investigation. The country of origin 

effect has been largely studied, whose theory is based in the positive and negative stereotype 

developed in the mind of the consumer, about the country and how it influences the 

evaluation of product produced in this country. The methodology of the study involved two 

experiments: for the first one, whose subject was endorser, it was elaborated advertisements 

for luxury brands and non-luxury brands and the effect was evaluated in three different 

situations such as without endorsers; celebrity endorser and non-famous endorser. For the 

experiments of country of origin effect it was developed advertisements for three situations: 

the negative country of origin effect, it means a country that has a stereotype for bad 

manufacture quality; other country with positive country of origin effect, or which has 

stereotype of good quality for manufacture; finally the last advertisement did not mention the 

country of origin. The data analysis plan for both experiments involved paper questionnaire 

for a sample of 631. The procedure was made by means comparisons, univariate variance 

analysis, ANOVA, with the software SPSS. The results indicated that the utilization of 

endorser has no significant effect in the luxury brands; they have self-enforcement, but have 

more significant effect in non-luxury brand advertisements.  Regarding the country of effect 

origin, the use of positive country of origin effect had no significant influence in brand 

evaluation, however influenced the non-luxury brands. The negative country of origin effect 

influence both, but the effect is stronger in non-luxury brands. When the luxury brand 

advertisement did not mention the country of origin there was no relevant effect the brand 

evaluation, but influenced the non-luxury brands when compared with negative country of 

origin advertisements.    

 

Keywords: brands, luxury brands, endorser, country of origin effect. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A visão do meio empresarial sobre a marca passou de simples identificação e extensão do 

produto e do âmbito da engenharia de produto para o escopo da cultura de consumo, formada 

pela percepção dos consumidores a partir de suas experiências com o produto e com a 

organização.  

 

Há evidências na História Antiga de que nomes eram colocados em mercadorias, como 

tijolos, para identificar seu produtor. Os artesãos na Europa Medieval, informa Aaker (1991), 

usavam marcas registradas para segurança do consumidor e para assegurar proteção legal ao 

produtor. No começo do século XVI, as destilarias de uísque embarcavam seus produtos em 

barris de madeira com o nome do produtor gravado a fogo. O nome mostrava ao consumidor 

quem era o produtor e evitava que fossem substituídos por outros mais baratos. Em 1835, uma 

marca de uísque chamada Old Smuggler foi introduzida no mercado, com a finalidade de 

capitalizar a qualidade da reputação desenvolvida pelos que envazavam via processo especial 

de destilaria. 

 

Na transição da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, na década de 1980, 

verificou-se que, frequentemente, o valor negociado nas grandes fusões e aquisições nos 

Estados Unidos e Europa era maior que a soma dos ativos tangíveis da empresa (planta 

industrial, máquinas e equipamentos). Essa diferença era atribuída à contribuição dos ativos 

intangíveis (goodwill) na composição da avaliação do valor da empresa. Os ativos intangíveis 

são difíceis de ser copiados em curto prazo, devido ao tempo requerido na sua construção e 

consolidação. Dentre eles, a marca é o que assume maior importância. Atualmente, eles têm 

se tornado os principais responsáveis pela geração de valor nas empresas, porque em um 

ambiente competitivo os ativos tangíveis podem ser rapidamente reproduzidos e se tornarem 

obsoletos (CAPUTO; MACEDO; NOGUEIRA, 2008). 

 

A relevância da marca tem crescido e vem sendo reconhecida pelos meios acadêmicos e 

empresariais, principalmente a partir da constatação de sua influência na percepção e decisão 

de compra do consumidor; como afirmam Pecotich e Ward (2007), os estudos do 

comportamento do consumidor identificam que existem diversas referências para o 

processamento de informações do consumidor que o guiarão ao processo de avaliação e 

decisão de compra.  
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Das et al (2010) identificam que as marcas se tornaram importante componente do marketing 

não apenas para os produtores fabris, mas também como uma rica fonte de informações sobre 

os consumidores. Além disso, para o produto, a marca sinaliza qualidade e pode ser utilizada 

como vantagem competitiva segura e aumentar o retorno financeiro e a fidelidade do 

consumidor, pois, para este, a marca funciona como meio de identificação com a qualidade da 

marca, facilitando o processo de decisão e representando um fator de confiabilidade.  

 

Além do retorno financeiro, Carroll (2008) acredita que as marcas cresceram de forma a 

representar mais do que indicativo de qualidade, confiança e credibilidade, mas ocupam tal 

espaço na mente dos consumidores que lhes oportunizam a autoexpressão, autorrealização e 

autoidentidade, sendo que esse efeito é particularmente forte nas categorias de marcas de 

luxo. O domínio dos bens de luxo é o da satisfação de funções ancestrais de apresentação 

pessoal, embelezamento e sedução, criando constantemente produtos novos e originais, 

propondo novos conceitos, novas marcas.  

 

Analisando, portanto o fator luxo, Okonkwo (2007) e Sicard (2008) relatam que o luxo 

sempre foi parte fundamental da história e da sociedade, inicialmente atribuído de forma 

restrita à Corte Imperial. Allèrés (2006) remete à análise de Veblen do “consumo conspícuo” 

ou “prodigalidade conspícua” (conspícuos waste), mostrando que as escolhas quantitativas ou 

qualitativas de consumo são indicadores de estratificação social. As classes trabalhadoras no 

início do século XX aspiraram a exibir bens para sua apresentação pessoal, caracterizando o 

vicarious consumption ou consumo por procuração. Esse consumo é capital: o consumo de 

bens superiores, especialmente os bens de luxo, que não têm por objetivo exatamente o 

desfrute pessoal, mas é similar a uma competição por status (ALLÈRÉS, 2006).  

 

Historicamente Lipovetsky e Roux (2005) afirmam que, antigamente reservados aos círculos 

da burguesia rica, os produtos de luxo progressivamente foram se tornando acessíveis às 

outras camadas sociais. Mais recentemente, segundo Allèrés (2006), o crescimento forte e 

contínuo das economias mais desenvolvidas, depois do fim da II Guerra Mundial, permitiu 

um acréscimo considerável dos rendimentos e padrões de vida. Assim, segundo a autora, o 

acesso generalizado ao crédito para o consumo e o desenvolvimento dos meios de 

comunicação contribuiu para uma modificação dos hábitos dos indivíduos, especialmente nos 

seus atos de compra: desculpabilização de um crescimento da parcela orçamentária 

consagrada ao consumo, especialmente podendo recorrer ao endividamento; hábitos 
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progressivos com despesas de lazer (férias, esportes, vida cultural); acesso aos “bens 

superiores” mais supérfluos, como beleza e moda.  

 

Strehlau (2008) esclarece que um produto de luxo pode existir sem uma marca. Possuir em 

sua casa um pergaminho egípcio ou uma tiara de diamantes traz distinção social, mas não tem 

necessariamente uma marca. Os produtos de luxo começaram a ser conhecidos também pela 

marca do seu fabricante, como Cartier ou Chanel.  Este trabalho tem como foco as marcas de 

luxo.  

 

A indústria de luxo vem continuamente despertando o interesse dos pesquisadores da área de 

marketing. Mais do que descobrir o que sustenta esse mercado, a academia se mostra 

interessada em observar os valores que norteiam, orientam e fazem movimentar o consumo 

dos produtos do mercado de luxo.  

 

Para Das et al (2010), no mercado do luxo, as marcas representam mais do que 

tradicionalmente qualidade e confiabilidade: elas se alocam na mente das pessoas e lhes 

oferecem oportunidade de autoexpressão, autorrealização e identidade própria. Esse efeito é 

particularmente forte nas marcas de categoria fashion. 

  

Há investimento das multinacionais no Brasil, como o grupo Richemont, Swatch (dono de 

diversas marcas, como Breguet, Longines, Omega e Calvin Klein), Armani e o Grupo Louis 

Vuitton Moëtt Hennessy (LVMH). Uma característica do mercado brasileiro é o alto grau de 

internacionalização, já que as marcas de luxo comercializadas no país são mundialmente 

conhecidas e consumidas pelo mais elevado estrato social.  

 

 

 

1.1 Problema de Pesquisa   

 

Este item apresentará a estrutura conceitual e os fatores que levaram à elaboração da 

problemática de pesquisa. É necessário retomar o conceito de comunicação, marketing e suas 

ferramentas para introduzir o campo da comunicação e avaliação de marcas de luxo, 

estruturando, assim, a proposta do estudo. 
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Os anunciantes têm constantemente buscado um mix (composto) promocional e conteúdo 

ideal para alcançar e influenciar consumidores na decisão de compra. Convencionalmente, um 

anúncio persuasivo deve conter argumentos consistentes; entretanto, os gestores têm 

enfrentado o desafio do excesso de comunicação, que pode gerar o risco de o consumidor não 

assimilar as informações nele contidas (WANG; LIN, 2011). Assim, proliferam alternativas 

para compor o mix promocional, que segundo a AMA (American Marketing Association) se 

refere às várias técnicas de comunicação, como venda pessoal, promoção de vendas, relações 

públicas/publicidade do produto, que deverão ser combinadas pelo profissional de marketing 

para atingir objetivos organizacionais.  

 

Dessa forma, algumas empresas têm-se utilizado, na comunicação com o mercado, das figuras 

de endossadores, pessoas como especialistas e celebridades que figuram no anúncio 

publicitário. Essa ferramenta tem se configurado num importante elemento do anúncio 

publicitário para gestão da reputação e credibilidade do produto e da marca. Quando o 

endossador é congruente com o produto, o objetivo é que influencie positivamente o 

consumidor pelo processo de internalização, levando-o a desenvolver uma atitude favorável 

em relação ao produto, consistente com seu sistema de valores e útil para resolução de seu 

problema (WANG; LIN, 2011). Das et al (2010) reforçam que o uso da celebridade como 

endossador da marca é reconhecido como uma ferramenta potencialmente eficiente na 

comunicação.  

 

Outro fator moderador na avaliação de marcas é o efeito país de origem identificado por 

Chryssochoidis, Krystallis e Perreas (2007) como COO Effect (Country of Origin); implica, 

segundo Fetscherin e Toncar (2009), o fato de que a informação sobre o país onde o produto 

foi fabricado tem um efeito cognitivo, que pode influir na imagem que o consumidor tem do 

produto baseado na imagem que ele tem em relação ao país no qual foi produzido.  

 

Já em relação à comunicação praticada no mercado de luxo, Allèrés (2006) argumenta que o 

grande talento de uma campanha de comunicação se fundamenta na capacidade de identificar 

precisamente um produto e suas capacidades distintivas, agradando por completo ao 

inconsciente e à curiosidade do comprador em potencial e desenvolvendo, em torno do 

produto e de sua embalagem”, um mistério difícil a se decifrar. A publicidade, por si mesma, 

é um terreno de paradoxos, principalmente no domínio dos bens de marcas de luxo. Ela 

coloca em cena seu mistério, codificando as fantasias e as reminiscências que sugerem, 
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instigando totalmente a aquisição de novos bens. Ao examinar as características subjetivas do 

mercado de luxo, identificam-se novas motivações do consumidor à compra e novos 

estímulos que deverão compor sua avaliação em relação ao produto de marca de luxo.  

 

Entretanto, por atingir segmentos pequenos da população, porém exigentes, a gestão de 

marcas de luxo pode ser influenciada pelo efeito país de origem e pela utilização do endosso 

no esforço promocional, daí a importância de se verificar a influência desses fatores nesse 

setor do mercado.  

 

No estudo exame do material teórico levantado, foi identificada a inexistência de literatura 

que investigue particularmente a influência do endossador e do país de origem nas marcas de 

luxo, o que evidenciou a identificação de uma oportunidade de contribuição para a ciência por 

meio deste estudo. A literatura referente ao endossador e ao efeito país, foram até então 

estudadas para marcas, que não as de luxo. Assim seria importante verificar qual a influência 

desses moderadores nas marcas de luxo, dado que elas possuem características específicas que 

as diferenciam das demais. 

 

Dessa forma, o problema de pesquisa do presente estudo é identificar qual o efeito do 

endossador e do país de origem na avaliação de uma marca de luxo? 

 

1.2 Objetivos  

 

Este item apresenta os objetivos da pesquisa, sendo o principal e os específicos.  

 

1.2.1 Geral  

 

O principal objetivo deste estudo é identificar o efeito do endossador e do efeito país de 

origem na avaliação de uma marca de luxo. 

 

1.2.2 Específicos  

 

Este estudo tem por objetivos específicos: 

- Verificar o efeito do endosso na avaliação de uma marca de luxo;  

- Investigar o efeito país de origem na avaliação do consumidor de uma marca de luxo. 
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1.3 Justificativas e Relevância  

 

O luxo é uma aspiração humana que tem feito parte, de uma forma ou de outra, de 

praticamente todos os estágios históricos das sociedades. Apresentava-se à demanda de 

adquirir produtos de luxo para se diferenciar de outras pessoas, e também por uma aspiração 

legítima de adquirir o que é mais belo e mais prazeroso (GALHANONE, 2008). Segundo 

Kapferer (2010), o mercado de luxo tem crescido devido a alguns fatores de ordem econômica 

e mercadológica, primeiramente com o aumento do PIB (Produto Interno Bruto) nacional. O 

autor aponta também a democratização do luxo: há sentimento de otimismo por parte da 

classe média, que está mais rica e deseja consumir mais, associado ao fato de as mulheres 

trabalharem e se casarem mais tarde, tendo, portanto, mais dinheiro para suas compras 

pessoais e para adquirir artigos de luxo.  

 

O luxo tem sido tradicionalmente associado a cidades como Londres, Paris, Nova Iorque, 

Milão e Tóquio, chamados mercados maduros. Porém, outros mercados como China e Rússia 

têm crescido exponencialmente, tendendo a superar os mercados maduros. As empresas 

produtoras de marcas de luxo, atentas à penetração nesses mercados emergentes, devem ainda 

orientar seus esforços para localidades apontadas como grandes potenciais: Alemanha, 

Inglaterra, até mesmo Estados Unidos, onde marcas tradicionais são pouco exploradas.  

 

Segundo a Fondazione Altagamma, de 1995 a 2000 houve o chamado Boom ou 

democratização do mercado de luxo, devido a um crescimento mundial de 11% na CAGR 

(Compoud Annual Growth Rate ou Taxa Composta de Crescimento Anual). A CAGR é 

composta pela média anual de crescimento de retorno de um investimento durante um 

determinado período; portanto, representa o ganho anual uniformizado obtido com um 

investimento durante um determinado horizonte temporal. Os períodos de 2001 a 2004 foram 

os chamados de consolidação: o mercado cresceu apenas 1,4%, mas voltou a crescer 8% de 

2005 a 2007, período chamado de expansão. O mercado viveu um período de crise entre 2008 

a 2009, apresentando declínio de 5%: houve diminuição do consumo dos mercados maduros, 

o consumidor perdeu a confiança diante da crise econômica global. Entretanto, houve a 

recuperação econômica em 2010, com aumento da confiança do consumidor no mercado de 

luxo, e o mercado chinês incrementou a demanda. Em 2011 houve com crescimento de 12% 
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do mercado global de luxo, o qual, baseado na definição acima, ou seja, incluindo as 

categorias citadas  soma cerca de €1 trilh o.  

 

Outras informações pesquisadas por Strehlau (2008) apontam o crescimento e a relevância 

desse mercado no Brasil, onde, segundo a autora, o luxo tem crescido devido também ao 

parcelamento das compras, fenômeno especificamente brasileiro. Dessa forma, o chamado 

novo luxo ou luxo acessível está ao alcance do poder de compras de mais pessoas. Segundo a 

autora, o setor vem se expandindo e ganhando notoriedade com um crescimento médio de 

30% a 35% ao ano desde 2000. 

 

O banco de investimentos Merril Lynch e a consultoria Capgemini analisaram o mercado 

brasileiro entre 2005 e 2006. O relatório resultante da pesquisa, denominado “ elatório da 

 iqueza Global”, apontou 120.000 milionários brasileiros, indicando crescimento de 10,1% 

no Brasil, número maior que a média do mundo, de 8,3%. O Brasil figura como 9º no ranking 

mundial de crescimentos de milionários (STREHLAU, 2008).  A importância desse mercado, 

considerado ainda emergente no Brasil, é enfatizada por Dall´olio (2012) ao informar que o 

faturamento do segmento de luxo foi de aproximadamente US$12 bilhões em 2012. 

 

 

A linha teórica sobre marcas de luxo ainda está em desenvolvimento, suscitando novos 

trabalhos como o de Galhanone (2008), porém ainda incipiente. No exame do material teórico 

levantado, foi identificada a inexistência de literatura que investigue particularmente a 

influência do endossador e do país de origem nas marcas de luxo. Daí a relevância acadêmica 

do estudo, investigando e trazendo considerações novas para esta área. 

 

Estruturalmente, este trabalho enfocou neste capítulo introdutório a problemática de pesquisa, 

os objetivos geral e específicos, justificativa e relevância do estudo. No Capítulo 2 é 

apresentada a revisão bibliográfica e o Capítulo 3 detalha os métodos propostos para o estudo. 

Por fim, são apresentados os Resultados do Estudo no Capítulo 4; no Capítulo 5, a Discussão 

dos Resultados e, no Capítulo 6, as Considerações Finais do estudo  
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A Figura 1 apresenta o Modelo Geral da Tese.  

 

 

Figura 1 – Modelo Geral da Tese 

Fonte: elaborada pela autora 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

A seguir será apresentada a revisão bibliográfica pesquisada para suporte à pesquisa, 

contemplando as temáticas de marcas, marcas de luxo, endossador da marca e efeito país de 

origem. 

 

2.1 Marcas 

   

A fundamentação teórica a respeito da marca respalda a problemática de pesquisa, expandida 

para as marcas de luxo. As hipóteses de pesquisa são também apoiadas na força e nos 

atributos da marca em relação a fatores como o endosso e o efeito país de origem. Dessa 

forma, reforça-se a relevância do exame bibliográfico da temática.  

Segundo a AMA (American Marketing Association), marca significa um nome, termo, design, 

símbolo ou outra característica que identifique o produto ou serviço do ofertante como 

diferenciador de outros ofertantes. Uma marca pode identificar um item, uma família de itens 

ou ainda todos os itens do ofertante. Pode-se dizer que em marketing a marca é a referência 

mais visível que promove identificação e continuidade a longo prazo do produto no mercado.  

Embora estudos recentes sugiram conclusões similares, o estudo de Olson (1977) foi o 

primeiro a indicar a influência do nome da marca na determinação da qualidade percebida do 

produto. Aaker (1991) entende que uma marca corresponde a um determinado nome e/ou 

símbolo (como logo, trademark, marca registrada ou design de embalagem), que tem a função 

de identificar mercadorias ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores, e para 

diferenciar suas mercadorias dos seus competidores. Uma marca sinaliza ao consumidor sua 

procedência, protegendo consumidor e vendedor daqueles que produziriam produtos para 

parecer idênticos. 

Hannabuss (2007) entende que a marca é a busca por um significado, cujo posicionamento 

tem a intenção de se adequar ao que as pessoas pensam e são, e ao que compram. Para o 

autor, as marcas podem ser expressões de aspirações individuais, e marcas de sucesso são 

aquelas que têm personalidade suficiente para impelir os consumidores a se engajarem com 

elas. No tocante ainda ao valor, Brakus, Schmitt e Zarantonello (2009) acreditam que 

experiências criam valor e, quanto mais uma marca evoca múltiplas dimensões de 

experiências, mais o consumidor ficará satisfeito.  
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Aaker (1991) analisa que, embora as marcas estejam presentes na história do comércio, 

somente a partir do século XX o estudo da marca (branding) se tornou ponto central para os 

competidores. De fato, a distinção do marketing moderno culmina com a criação do 

diferencial das marcas. Pesquisas de mercado têm sido utilizadas para identificar e 

desenvolver bases para diferenciação das marcas. Foram escolhidos atributos únicos, como 

nomes, embalagens, estratégias de distribuição e propaganda, para ser associados à marca. A 

intenção era sair do campo das commodities para produtos diferenciados por suas marcas, 

reduzindo a primazia do preço como fator preponderante na decisão de compra, acentuando as 

bases para diferenciação.  

 

O estudo de Olson (1977) foi o primeiro a sugerir a influência do nome da marca na 

determinação da qualidade percebida do produto, a qual está vinculada à sua familiaridade: 

quanto mais familiar é a marca, maior seu efeito positivo na avaliação do produto. O autor 

sugere que isso ocorre devido ao reencontro de informações, com uso da marca como 

construto unificador, ou seja, a marca atua como fator coesivo. Se a familiaridade com a 

marca aumentar, alguns autores argumentam que os consumidores estarão menos propensos a 

considerar outras características extrínsecas, como preço, já que ele identifica o produto pelo 

nome da marca (PECOTICH; WARD, 2007). A DraftFCB (www.draftfcb.com, 2012) analisa 

a relação de consumidores com as marcas, envolvendo cinco países: Estados Unidos, Brasil, 

China, Índia e Alemanha. Segundo a agência, os brasileiros são os mais inclinados a 

considerar as informações sobre a reputação das marcas no processo decisório. A Figura 2 

ilustra a pesquisa citada. 

http://www.draftfcb.com/
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Figura 2 – Percentual de Consumidores que Buscam Informações Sobre a Reputação das 

Marcas na Momento da Compra 

Fonte: DraftFCB, (2012) 

 

Para Kapferer (2008), a marca, numa perspectiva internacional e legal, pode ser definida 

como símbolo ou símbolos certificando a origem do produto ou diferenciando-os dos 

concorrentes. Já na perspectiva do consumidor, agregam-se ao conceito os predicados de 

proeminência, diferenciação e confiança. O autor observa que as pessoas não têm tempo 

demasiado para escolher entre as várias ofertas do mercado; assim, quando a marca é sólida, 

ganha proeminência ou visibilidade diante das demais. Dessa forma, quando o consumidor 

opta por uma marca, faz uma escolha segura e reduz o risco percebido de outra marca, seja ele 

funcional ou na relação custo/benefício; psicológico, quando o indivíduo projeta a 

autoimagem na marca; e social, também ligado ao status. 

 

Para Caputo, Macedo e Nogueira (2008), a marca é um vínculo de confiança: sua força está 

nas associações que o cliente faz quanto aos benefícios materiais e imateriais que ela 

proporciona. A marca pode ser considerada o reflexo de um contrato estabelecido entre os 

consumidores, os clientes e a empresa. A intensidade com que se estabelece essa conexão 

determinará a força da marca e, consequentemente, seu valor. O nome da marca, por exemplo, 

pode ser considerada uma referência extrínseca (relacionada ao produto, mas não faz parte de 

sua composição física), enquanto outras características são consideradas intrínsecas (fazem 

parte da composição física do produto), incluindo diferentes características e atributos do 

produto. Pesquisas com o consumidor sugerem que, na avaliação da qualidade percebida para 

% 
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produtos utilitários – adquiridos por sua utilidade –, o uso de referências intrínsecas pelos 

consumidores tem sido maior do que as referências extrínsecas. Para produtos baseados na 

imagem, nos quais as diferenças físicas são difíceis de ser discernidas, o reverso é verdadeiro 

e referências extrínsecas se tornam mais importantes. (PECOTICH; WARD, 2007).   

 

Na literatura existem diversas tipologias de produto baseadas em diversos atributos. Podem, 

por exemplo, ser orientadas pelas necessidades do consumidor, classificando os produtos 

como utilitários, afetivos, de formação de hábitos e de satisfação pessoal. Os utilitários são 

aqueles essenciais para os consumidores e satisfazem necessidades funcionais (por exemplo, 

moradia e automóveis). Já os produtos afetivos (como carros esportivos, joias e moda) são 

importantes para o ego e a autoexpressão do indivíduo. Aqueles considerados produtos 

formadores de hábitos (como itens de higiene pessoal) satisfazem necessidades funcionais e 

são de pouca importância para o consumidor. Já os produtos de satisfação pessoal (como 

cigarros e refrigerantes) têm importância limitada para a pessoa e satisfazem necessidades 

emocionais. Nesse esquema de classificação, o tipo de produto afetivo englobaria os produtos 

de lu o e n o de lu o (D’ANGELO; ESPINOZA; LIBE ALI  2003; STREHLAU; 

HUERTAS, 2006; FARIAS, 2007).  

 

Para Das et al, (2010), as pessoas compram produtos por razões outras que não utilidade ou 

necessidade. Elas podem adquirir um produto como extensão de sua personalidade para se 

adaptar a um meio social, formar sua identidade social. As marcas também trazem percepções 

aos que observam os que usam esses produtos, associando-lhes predicados diversos. Ou seja, 

as marcas têm uma atuação social recíproca: os que as usam podem querer transmitir sua 

personalidade; outros podem usá-las como forma de impressionar terceiros.  

 

Aaker (2003) observa que a proliferação de marcas e de mídia torna mais difícil a tarefa de 

encontrar um diferenciador da marca. Esse diferenciador pode ser uma característica, um 

serviço agregado, algo significante para o consumidor, que faça com que continue comprando 

ou usando o produto ou serviço.  

 

Brakus, Schmitt e Zarantonello (2009) aprofundam os estudos sobre experiências em 

marketing propondo o conceito de brand experience para englobar as sensações, sentimentos 

e respostas comportamentais proporcionadas por estímulos relacionados especificadamente às 

marcas. Segundo os autores, quando os consumidores saem às compras são expostos a 
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atributos como cores, design, formas, comunicação, slogans, entre outros, que também 

funcionam como estímulos relacionados às marcas. Esses estímulos são parte das identidades 

das marcas e constituem a maior fonte de respostas subjetivas do consumidor. Apesar de 

dialogar com uma série de outras formulações conceituais relacionadas às marcas, como 

brand attitude, brand involvement, a brand experience (atitude em relação à marca, 

envolvimento com a marca, experiência com a marca), diferencia-se porque não precede um 

estado motivacional ou emocional dos consumidores (BRAKUS; SCHMITT; 

ZARANTONELLO, 2009). Ou seja, as experiências proporcionadas pela marca podem 

ocorrer em qualquer lugar, sem que o consumidor tenha prévio interesse e mesmo sem que ele 

tenha um envolvimento anterior com ela. A reação emocional do consumidor é apenas um dos 

resultados provocados pela experiência, assim como as atitudes e julgamentos sobre a marca 

são apenas uma pequena parte do que compõe toda a experiência com ela.  

 

Aaker (1991) enfatiza outro aspecto relevante da marca, o brand equity. Esse conceito 

corresponde ao conjunto de ativos e passivos ligados à marca, seu nome e símbolo, que 

deverá adicionar ou subtrair valor ao já existente no produto ou serviço. Para que os ativos e 

passivos constituam a base do brand equity, é necessário que estejam ligados ao 

nome/símbolo da marca. Para Keller (1993), esse conceito consiste no efeito diferenciador do 

conhecimento da marca, e deve ponderar favoravelmente na resposta do consumidor aos 

estímulos do marketing mix.  Aaker (1991) acrescenta que, se o nome/símbolo da marca 

necessita ser mudado, os ativos ou passivos podem ser afetados ou mesmo perdidos, embora 

ainda possam ser associados a novo nome ou símbolo.  

 

Os ativos e passivos nos quais o brand equity se baseia podem diferir de contexto para 

contexto. Entretanto, cinco categorias sumarizam o brand equity, conforme representa a 

Figura 2: lealdade à marca; conhecimento do nome da marca; qualidade percebida; 

associações feitas em relação à marca em adição à qualidade percebida e outras propriedades 

dos ativos da marca, como patentes; canais de relacionamento.  
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BRAND EQUITY 

Nome 

Símbolo 

Lealdade 

à marca 

Conhecimento 

do nome da marca 

Qualidade  

Percebida 

Associações 

à marca 

Outras propriedades 

dos ativos da marca 

Prover valor aos clientes, 

melhorando: 

 

-Interpretação/Processamento 

da informação 

 

-Confiança na decisão de 

compra 

 

-Satisfação em relação ao uso 

Prover valor à firma, 

melhorando: 

- Eficiência e eficácia dos 

programas de marketing 

- Lealdade à marca 

- Margem de preços 

- Extensão da marca 

- Alavancagem comercial 

- Vantagem competitiva  

Figura 3– Brand Equity 

Fonte: adaptada de Aaker (1991) 
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Keller (1993) explica que a lealdade dos consumidores à marca reduz a vulnerabilidade 

da ação competitiva, já que os concorrentes podem se sentir desencorajados a investir 

recursos para atrair consumidores satisfeitos. O conhecimento da marca é importante 

porque as pessoas tendem a comprar uma marca conhecida, pois sentem-se confortáveis 

com o que lhes é familiar. Pode lhes ocorrer também que a marca familiar é confiável e 

tem boa qualidade. Assim, é maior a probabilidade de uma marca conhecida ser 

escolhida diante de uma desconhecida. A qualidade percebida está associada à 

percepção do consumidor, podendo diferir entre diversas indústrias e produtos. De 

qualquer forma, a qualidade percebida influencia diretamente as decisões de compra e 

lealdade à marca, podendo, inclusive, sustentar um preço premium, característico dos 

produtos de luxo. O conjunto de associações da marca influencia o valor de seu nome, 

já que são características às quais os consumidores se remetem quando estão em contato 

com a marca. As associações podem também criar uma atitude positiva ou negativa 

diante do produto, levando a uma predisposição positiva ou negativa à compra 

(AAKER, 1991).  

 

Kapferer (2008) entende que existem duas tipologias conceituais de marca: uma, da 

perspectiva exclusiva do cliente, envolvendo o seu relacionamento com a marca e 

imperativos como lealdade, desejo de comprar e recomprar baseado nos valores de 

superioridade e emoções envolvidas no processo de conhecimento e aquisição; outra 

perspectiva, a financeira, está relacionada ao retorno financeiro da marca e seu valor 

intangível. O fato de o consumidor preferir determinada marca em detrimento das 

demais deve-se às crenças e vínculos com a marca criados ao longo do tempo.  

 

Na Figura 4 é apresentada a sequência de desenvolvimento da marca, que parte do 

conhecimento até o valor financeiro. 
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Figura 4 – Marca: do conhecimento ao valor como ativo 

Fonte: adaptado de Kapferer (2008) 

 

A personalidade da marca pode ser avaliada em cinco dimensões: sofisticação, 

sinceridade, competência, excitação e robustez. As personalidades das marcas 

normalmente resultam de estratégias de marketing que repetitivamente fazem 

associação simbólica com aquelas, tais como bebidas alcoólicas com excitação, 

aventura, juventude e liberdade; ou a associação de um perfume a sofisticação, estilo e 

beleza.  

 

As personalidades das marcas podem resultar de atributos de seus produtos, como, por 

exemplo, os computadores da Apple podem ser associados à sofisticação devido ao seu 

design, como argumentam Das et al, (2010), embora se possa também sugerir que o 

design sofisticado dos produtos Apple seja resultado de sua estratégia de 

posicionamento da marca. 

 

As marcas tendem a provocar estímulos prazerosos; por isso é esperado que os 

consumidores queiram  repeti-los. Dessa forma, conclui-se que o brand experience tem 

forte impacto no comportamento do consumidor, afetando sua satisfação e sua lealdade 

à marca. A partir do desenvolvimento de uma escala e de um modelo de avaliação para 

o brand experience, Brakus, Schmitt e Zarantonello (2009) demonstram que o conceito 

pode ser dividido em quatro dimensões (sensorial, afetiva, intelectual e 

comportamental), evocado de maneiras distintas por diferentes marcas. Com isso, os 

autores utilizam seu aparato metodológico para prever a satisfação no comportamento 

de compra.  
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Embora existam diversos modelos de avaliação da força da marca, alguns apresentam 

enfoque mais qualitativo, e seus principais direcionadores de valor não atribuem valor 

financeiro à marca; outros, apesar do enfoque mais quantitativo, em geral inserem um 

grau de subjetividade em suas análises, utilizando parâmetros não divulgados pelas 

consultorias que os desenvolveram, impossibilitando sua replicação ou dificultando a 

dissociação da contribuição dos diferentes componentes da análise (CAPUTO; 

MACEDO; NOGUEIRA, 2008). 

 

O Quadro 1 ilustra os principais conceitos de marca. 

 

Conceito/ Característica  Autor 

Marca significa um nome, termo, design, símbolo, ou outra 

característica que identifique o produto ou serviço do ofertante como 

diferenciador de outros ofertantes. 

AMA (American 

Marketing 

Association, 2012) 

Marca corresponde a um determinado nome e/ou símbolo (como logo, 

trademark, marca registrada ou design de embalagem) que tem a função 

de identificar mercadorias ou serviços de um vendedor ou grupo de 

vendedores, e para diferenciar suas mercadorias dos seus competidores. 

Uma marca sinaliza ao consumidor sua procedência e protege ambos, 

consumidor e vendedor, daqueles que produziriam produtos para parecer 

idênticos. 

Aaker (1991) 

A marca, de uma perspectiva internacional e legal, pode ser definida 

como símbolo ou símbolos certificando a origem do produto ou 

diferenciando-o dos produtos concorrentes. Já da perspectiva de 

consumidor, agrega-se ao conceito os predicados de proeminência, 

diferenciação e confiança. 

Kapferer (2008) 

Marca é um vínculo de confiança; sua força está nas associações que o 

cliente faz quanto aos benefícios materiais e imateriais que ela 

proporciona. A marca pode ser considerada o reflexo de um contrato 

estabelecido entre os consumidores, os clientes e a empresa. 

Caputo, Macedo; 

Nogueira (2008) 

As marcas trazem percepções aos que observam os que utilizam esses 

produtos, associando-lhes predicados diversos. Ou seja, as marcas têm 

uma atuação social recíproca: atrai o que opta por ela e interfere na 

imagem que outros têm do comprador. 

Das et al (2010). 

Quadro 1 – Marca: Conceitos e Características 

Fonte: elaborado pela autora, com base na literatura pesquisada.  

 

 

2.2 Marcas de Luxo  

 

A seção anterior contemplou o estudo da marca, seus conceitos e atributos. A seguir 

será examinada a temática das Marcas de Luxo, uma expansão do estudo das marcas no 

campo do mercado de luxo. Este tópico terá por relevância ilustrar e descrever as 

peculiaridades das marcas de luxo com as quais serão fundamentadas as hipóteses de 
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pesquisa, as quais associarão a temática com os fatores endossador e efeito país de 

origem. 

 

Etimologicamente, o termo luxo possui conotações de grandeza e dissolução, excesso e 

suntuosidade, abarcando também sentidos materiais, concretos (grandes despesas, 

custosos) e aspectos intangíveis (supérfluo, prazer, ostentação). Os sentidos concretos, 

como escassez, raridade ou alta qualidade de um produto que se refletem no preço 

elevado, convivem no luxo com valores simbólicos e subjetivos.  

 

Allèrés (2006) explica que a palavra luxo vem do latim luxus e significa suntuosidade 

excessiva, fausto, riqueza. O termo prestígio vem do latim praestigiu e significa 

sedução, atrativo exercido por uma pessoa ou alguma coisa. Admitindo-se que luxo não 

é usual ou necessário, mas raro e desejado, pode-se observar que pertence a um universo 

mais mental que material. O conceito de luxo liga-se tanto a objetos quanto a códigos, 

comportamentos, valores estéticos e estilo de vida (CASTERÈDE, 2005).  

 

Para Allèrés (2006, p. 60), o luxo pode ser paradoxalmente oposto à necessidade, seu 

grau de utilização ou, enfim, ser supérfluo. Segundo a autora, o valor dos bens ou 

produtos traz uma relação de utilidade objetiva, natural ou racional: “o objeto de luxo é 

um dos paradoxos das sociedades de consumo: sublime, suntuoso, inacessível e, no 

entanto, objeto de todos os desejos, todas as fantasias; supérfluos, até inútil e, todavia, 

um dos triunfos da elevação do padrão de vida”. 

 

O conceito de luxo tem natureza dinâmica e se materializa em um objeto, marca ou 

serviço. O luxo existe em função da distinção social, do conhecimento que embasa o 

consumo e das suas representações. O consumidor transforma-se com o tempo; assim, o 

que era conhecido como uma distinção acaba por tornar-se comum. Não são 

convencionados os limites do mercado de luxo, ou seja, quando uma marca pode ser 

considerada de luxo. Existe uma categoria intermediária de produtos e marcas 

consideradas Premium, como a Swatch ou a Alphaville Urbanismo, que não estão 

sempre categorizadas da mesma forma (STREHLAU, 2008). 

 

Isso remete à consideração da existência de que, mesmo no mercado de luxo, é possível 

identificar diversos níveis. Lipovetsky e Roux (2005) explicam que a e press o “de alto 
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nível”, embora amplamente utilizada, tem um significado mais restrito: os produtos “de 

alto nível” s o aqueles classificados acima ainda dos produtos mais inacessíveis  pela 

otimização do conjunto de suas qualidades; a conotação é mais técnica e apropriada 

para bens como automóveis ou material audiovisual. 

 

Um objeto de luxo possui todos os predicados de perfeição em todos os níveis de sua 

existência e de seu itinerário até o consumidor: concepção, realização, 

acondicionamento, preço, distribuição, comunicação. Strehlau (2008) esclarece que 

“alta-costura” é uma denomina  o protegida juridicamente para as empresas que 

constem da lista estabelecida todos os anos por uma comissão com sede no Ministério 

da Indústria da França.  Os modelos originais são artesanalmente moldados a partir das 

linhas do corpo e não numa superfície plana. Uma marca como a Maison (grande e 

tradicional empresa francesa de marcas de luxo) lança desfiles de alta-costura 

geralmente com prejuízo, mas que lhe trarão o benefício da exposição do conceito da 

marca, que será dali para frente explorado pelo prêt-à-porter.  

 

A Figura 5 ilustra os critérios de representação de um objeto de luxo: 

 

 

 

Figura 5 – Critérios de Representação de um Objeto de Luxo 

Fonte: adaptada de Allèrés 2006) 
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Os produtos de luxo começaram a ser conhecidos pelo nome do seu fabricante. A 

aplicação de marcas é interessante para o marketing, a fim que o consumidor possa 

identificá-la e que esse nome se diferencie dos demais. O luxo fica cada vez menos 

presente no objeto, em sua categoria funcional, como um vaso de cristal, e mais 

presente na marca e sua simbologia. Símbolo pode ser entendido como um termo 

genérico para qualquer coisa que declare algo além de seus atributos físicos, algo em 

virtude do acordo entre os membros da mesma cultura que a utilizam. Os símbolos são 

enviados em uma comunicação, mas o que as pessoas recebem é um significado ou o 

ato de interpretar o símbolo, que deve ocorrer associado a afinidade e conhecimento, 

como imagens, palavras, música. Dessa forma, este trabalho terá como foco as marcas 

de luxo, e não produtos de luxo. Existem produtos que não são de luxo, mas recebem a 

marca do design. 

 

Allèrés (2006) e Sicard (2008) enfatizam que, em todas as épocas pelas quais a 

humanidade passou, existiu uma elite da população que manifestou o desejo por objetos 

de luxo, marcando uma fronteira entre a classe favorecida e o resto da população. Por 

herança cultural, inicialmente os objetos considerados de luxo eram feitos de materiais 

nobres e raros como ouro, pedras preciosas, cristal. Assim, há representação maior do 

que a dos objetos em si, mas códigos de uma elite, classe ou família. Nos séculos XVIII 

e XIX emerge a classe média, denominada burguesia. Essa classe começa a adquirir 

objetos luxuosos como forma de vinculação às elites e afastamento da classe baixa. Na 

metade do século XX nasce uma nova classe, resultado da explosão econômica e social 

de seu contexto. Essa classe ganha importância funcional como profissões 

administrativas e liberais, continuando a crescer até o começo da década de 1970. 

Posteriormente, há uma grande elevação de demanda e consumo, facilitada pelo fato de 

os bens nessa época estarem mais acessíveis (ALLÈRÉS, 2006, SICARD, 2008). 

 

O consumo conspícuo, estigma do consumo de marcas de luxo, crescia relevantemente 

na década de 1990 e nos primeiros anos desta década. Muitos consumidores entendiam 

que o luxo era supérfluo e que a imagem da marca seria mais importante do que a 

qualidade do produto (BELLAICHE; MEI-POCHTLER; HANISCH, 2010).  

 

Segundo Allèrés (2006), podem-se distinguir três grandes categorias de classes sociais, 

caracterizadas por seus usos e hábitos de consumo. A mais bem provida 
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economicamente, ou a de maior aspiração, seleciona os objetos mais raros, mais caros e 

os chamados modelos, que são aqueles mais novos e mais inacessíveis. Essa classe é 

motivada pela preocupação em manter suas diferenças e privilégios e, se necessário, 

optar por objetos muito caros para garantir distinção exclusiva. A classe intermediária, 

muito bem provida economicamente, tem origem na burguesia e se mantém pelo seu 

sucesso profissional. Procura apagar as fronteiras que a separam da classe mais bem 

provida, aderindo ao frenesi de consumo selecionando objetos tradicionais e seletivos, 

mas também objetos novos difundidos na mídia. A classe média possui uma boa média 

de rendimentos quando comparada com as gerações pós-guerra na metade do século 

XX, de onde tem origem. Está habituada a um consumo exponencial, copiando todas as 

classes mais economicamente bem providas ou socialmente marcantes, procura objetos 

em série como perfumes e acessórios de moda. Esses objetos são os sucedâneos mais 

finos dos objetos e produtos mais inacessíveis. São tidos como produtos 

democratizados, simplificados com símbolos de reconhecimento mais fáceis (como 

logos). Adquirindo objetos sucedâneos, o consumidor adere ao patrimônio cultural das 

marcas e sente pertencer ao seu território (ALLÉRES, 2006). A Figura 5 ilustra o 

comentado acima. 

 

 

 

Figura 6- Classes Sociais e Tipologias de Luxo 

Fonte: adaptada de Allèrés (2006) 
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O Quadro 2 detalha os diferenciais expostos para melhor compreensão da divisão em 

categorias teóricas das diferenças entre as motivações e estilos de vida.  

Classe Social Motivações Estilo de Vida Modelos de 

Consumo 

Categoria de 

Luxo 

Classe Bem 

Provida 

 

Distinção 

Absolutas 

Conservação dos 

privilégios 

Objetos 

tradicionais 

Luxo Inacessível 

Distinção dos 

usos e escolhas 

Objetos novos e 

originais 

 

Classe 

Intermediária 

Distinção 

relativa 

Imitação da elite Objetos 

tradicionais 

Luxo semi-

acessível ou 

intermediário 

Semelhar-se à 

elite 

 Objetos de série 

limitada 

 

Classe Média 

Procuram as 

mesmas escolhas 

e usos da elite 

Vinculação a 

uma classe 

elitizada 

Objetos de série Luxo acessível 

Aderir ao 

universo da 

marca 

Busca pela 

Distinção 

  

Quadro 2 – Classes Sociais, Motivações e Modelos de Consumo 

Fonte: adaptado de Allèrés (2006, p. 103) 

 

Sicard (2008) defende que, antes do estudo comandado em 1996 pela agência de J. 

Walter Thompson, havia uma visão hexagonal dos produtos de luxo: as pessoas 

acreditavam que todo luxo girava em torno da esfera francesa, sua concepção, produção 

e organização. Não somente o que orbitaria na esfera francesa, mais especificamente 

Paris, era considerada o verdadeiro luxo. As marcas de luxo tradicionalmente francesas 

– Chanel, Saint Laurent, Hermés, Dior – dividiam seu espaço com as marcas ítalo-

americanas – Calvin Klein, Prada, Gucci –, que também pertencem a esse universo do 

luxo.  

 

As fronteiras do luxo se expandiram, opondo-se à visão de que o luxo é produzido na 

França. Tradicionalmente, os primeiros modelos que dominaram o universo do luxo 

eram europeus, certamente tendo a França como epicentro.  O sistema era piramidal: na 

pirâmide de luxo, conforme demonstrado na Figura 6, o topo deveria ser ocupado pelo 

criador de uma marca. Isso, segundo o autor, remete ao passado porque o mesmo 
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modelo de submissão imperial do reinado pode ser aplicado ao luxo. Ao topo se atribuía 

o máximo da elegância, como Cartier sendo considerado o “rei dos joalheiros” e, 

posteriormente, Charles Lewis Tiffany, o “rei dos diamantes”. Chanel há muito tempo é 

considerado figura suprema da alta-costura, juntamente com Christian Dior e Yves 

Saint Laurent. Seguem-se marcas como Balenciaga, Givenchy, Baimain, Nina Ricci, 

Lanvin.  

 

Em nome da criação funcionaria todo o sistema: a partir do topo da pirâmide, 

gradualmente expande-se a oferta para baixo à medida que passa pelos diferentes níveis 

da base da pirâmide, criando o luxo mais acessível: inicialmente figuram as peças 

únicas – vestidos de alta-costura, joias de ouro, lustres de cristal, pedidos especiais de 

artigos de couro, além de luxo prêt-à-porter (casual), edição limitada de vidro, 

porcelana, prata, artes – e finalmente pode-se encontrar o luxo de mais fácil acesso: 

perfumaria, cosméticos, acessórios pequenos.  

 

As licenças tendem a aumentar, evidentemente à medida que se desce na pirâmide. A 

hierarquização corresponde também ao preço: quanto mais perto do topo, maior; mais 

perto da base, mais acessível. Os preços podem variar de vinte euros por um batom a 

centenas de milhares de euros por uma camisola de seda ou um automóvel. Mesmo 

assim, o preço da base da pirâmide deve representar duas a três vezes mais o preço de 

um similar de mercado.  

A seguir, o modelo Piramidal Francês apresentado por Sicard (2008). 
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Figura 7 – Modelo Piramidal 

Fonte: Sicard (2008) 

 

 

Nos anos 1970 surgiu nos Estados Unidos uma nova geração de marcas de luxo. O 

título de marca de luxo foi imediatamente negado pelo público francês, mas não pelo 

norte-americano, que futuramente inclusive compraria as marcas de luxo de origem 

italiana. Houve questionamentos a respeito do que poderia ser considerado luxo, já que 

muitas marcas vendiam somente a linha prêt-à-porter. Assim, proliferaram marcas que 

vendiam produtos pertencentes à base da pirâmide. A estrutura, outrora piramidal no 

modelo francês e europeu, foi substituída por um modelo menos hierárquico, mais 

próximo ao formato de uma galáxia, conforme a Figura 7, a seguir. As estrelas, como 

planetas, representariam os atores do mercado de luxo.  
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Figura 8 – Modelo da Galáxia 

Fonte: Sicard (2008) 

 

Segundo Chevalier e Mazzalovo (2008), o Comitê Colbert, criado em 1954 e destinado 

à promoção do conceito de luxo, foi responsável pelo conceito global de luxo e do 

conceito da indústria de luxo. Seus membros compartilhavam as mesmas posições 

acerca dos setores de luxo: alta-costura e acessórios, perfumes, bijuterias, artes, hotel e 

gastronomia, vinhos finos, champanhe e conhaque, decoração. 

 

Para Strehlau e Huertas (2006) e Allèrés (2006), os produtos de luxo têm características 

hedônicas, aquelas que proporcionam emoção e prazer, sendo que as decisões em 

matéria de consumo de bens de luxo ilustram gamas de produtos cuja aquisição se 

baseia, ao mesmo tempo, em critérios racionais (padrão de vida, nível de preços, 

utilidade) e em critérios psicológicos (estilo de vida, correntes da moda, influência da 

propaganda). Esses produtos são tipicamente bens de posicionamento social, destinados 

à valorização própria e hedonismo. Da mesma forma, os produtos de luxo como 

produtos hedonistas carregam certo simbolismo. As razões do consumo dos produtos de 

luxo, portanto, ultrapassam o uso prático do objeto ou serviço consumido. Os aspectos 

simbólicos do consumo refletem imagens valorizadas pelo consumidor como indivíduo, 

e também transmitem significado para o seu grupo social.  

 

Allèrés (2006) pontua que a representação de certos produtos no imaginário dos 

consumidores, depois da constituição de uma escala de prioridades e preferências, serve 

de base às diferentes classes sociais para que se demarquem umas às outras, entendendo 
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que a aquisi  o de bens de lu o contribui para a “competi  o pelos emblemas da 

classe”. Para a autora, bens de luxo e a periodicidade de suas aquisições são as melhores 

garantias da manutenção das distinções entre grupos. Completa que os produtos de 

marca de luxo são provavelmente os mais representativos da complexidade da escolha 

de um objeto e de um ato de compra, dado que seus compradores apresentam, “ao 

mesmo tempo, todos os fatores mais racionais da compra (qualidade e originalidade) e 

os mais irracionais (procura de distinção, gosto pelos objetos da marca)”. 

 

Goldsmith e Clark (2008) partem da perspectiva de que o consumidor adquire as marcas 

de luxo para pertencer a determinados grupos de aspiração. Desse modo, os produtos de 

luxo favorecem a obtenção de estima e de distinção, conferem originalidade, geram 

admiração e servem como símbolo de poder e ostentação. Os autores ainda completam 

que o valor de troca dos bens discrimina seu nível de utilidade e traduz uma necessidade 

mais subjetiva, menos lógica e menos natural. As diferentes necessidades e os bens 

correspondentes são classificados conforme uma escala de prioridades, que vai das 

necessidades mais indispensáveis, que correspondem aos bens inferiores, até as 

necessidades menos indispensáveis, quase supérfluas, que correspondem aos bens 

superiores e levam o consumidor a comprar bens de luxo.  

 

O processo fabril da H.Stern, por exemplo, é essencialmente artesanal, embora somente 

essa característica não garanta o perfil de marca de luxo. Sicard (2008) e Strehlau 

(2008) comentam que o preço é outro atributo inseparável do conceito de luxo, 

revelando que a peça é única como os vestidos de alta-costura, joalheria, marroquinaria 

(artigos de couro) e cristais. Entretanto, o preço isoladamente não pode ser considerado 

um fator determinante de luxo, já que se encontram produtos caros, mas que não são de 

luxo. Strehlau (2008) observa que a raridade é uma qualidade frequentemente atribuída 

ao luxo; essa característica tende a limitar o número de usuários, e o valor a ser pago por 

eles restringe a compra a uma pequena parcela da população. O preço elevado e a 

distribuição restrita contribuem para que os produtos de marcas de luxo mantenham-se 

únicos.  

 

Para Bellaiche, Mei-Pochtler e Hanish (2010), o verdadeiro luxo pode possuir diferentes 

significados para diferentes pessoas, mas, para a maioria dos consumidores, o termo 

denota raridade, qualidade e refinamento. Esses atributos se aplicam não somente às 



39 

 

duas categorias tradicionais de luxo – hard luxury (como relógios e joias) e o chamado 

soft luxury (moda e roupas) –, como também a experiências. 

 

A análise da evolução de longo prazo pode traduzir mutações dos hábitos de consumo. 

Aliando os hábitos de consumo à tecnologia, Sicard (2008) apresenta a classificação de 

luxo de James Twitchell: 

 

Tecnoluxe 

Toda inova  o tecnológica é inicialmente definida como “um lu o”. O 

consumidor paga mais caro no lançamento por um bem que logo se tornará de 

consumo habitual. Enquadram-se carros, telefones celulares, aparelhos 

audiovisuais. 

Popluxe 
Objetos normalmente industrializados, procurados por seu design. Enquadram-

se cozinhas multicoloridas, eletrodomésticos, móveis. 

Opuluxe 
Luxo comumente associado à acepção da palavra do luxo clássico, relacionado a 

ostenta  o. Nessa categoria est o sapatos Gucci  joias Tiffany’s  cole ões Fendi. 

Quadro 3 - Classificação de Luxo  

Fonte: Twitchell, (2002)  

 

Strehlau (2008) apresenta no Quadro 4 a proposição de características que definem o 

produto de uma marca de luxo.  

Categoria Característica 

Natureza Depende de sua formação, composto de matéria-prima específica ou rara, 

boa reputação ou tecnologia.  

Origem Traz reconhecimento por sua proveniência 

Papel É o item mais relevante, pois corresponde ao que o produto representa no 

sistema de influências interpessoais e sociais ligadas à aparência. 

Oportuniza o indivíduo a demonstrar que possui objetos  

Operacionalização Ter a melhor qualidade possível em todas as suas linhas de produto. 

Oferecer um estilo ou design, para o que o consumidor reconheça sem ver 

o rótulo. Ter produção limitada e, se possível, exclusiva. Os programas de 

marketing devem se focar no posicionamento no mercado, combinando 

preferencialmente o apelo emocional com a excelência do produto. Deve 

haver distribuição limitada, preços premium e reputação. Deve ser hábil 

para modificar designs quando a categoria é dependente da moda, sem, 

contudo, deixar de transmitir os valores dos seus criadores. O país de 

origem reconhecido como fonte de excelência é fator de credibilidade. 

Quadro 4- Caracterização do Produto de Luxo 

Fonte: adaptado de Strehlau (2008, p. 43) 

 

Para Lipovetsky e Roux (2005), o mercado do luxo apresenta-se como um setor 

hierarquizado, diferenciado, diversificado, em que o luxo de exceção coexiste com um 

luxo intermediário e acessível. Em outras palavras, o luxo fragmentou-se: não há mais 
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um luxo, mas luxos, em vários graus, para públicos diversos. Por isso, ao menos 

ocasionalmente, o luxo aparece como um bem ao alcance de quase todos os bolsos. De 

um lado, reproduz-se, em conformidade com o passado, um mercado extremamente 

elitista; do outro, o luxo enveredou pelo caminho inédito da democratização de massa. 

 

Strehlau (2008) apresenta na Figura 8 um esquema conceitual para produtos e marcas de 

luxo. O conceito de produto envolve serviços e marcas; porém, um produto de luxo não 

terá necessariamente uma marca. Entretanto, todos os produtos ligados à moda 

obrigatoriamente terão uma marca vinculada a um conjunto de significados percebidos 

pelo consumidor. Ocasionalmente uma marca pode se proclamar luxuosa, e a empresa 

pode se utilizar disso no mercado de produção de massa. O mercado não é estático, mas 

marcas podem migrar segundo a percepção do consumidor, considerando-as mais ou 

menos luxuosas.   

 

Figura 9 – Tipologia de Marcas de Luxo 

Fonte: Strehlau (2008, p. 40) 

 

Existem várias classificações dos produtos de luxo utilizando diferentes bases: 

distribuição, administração do composto promocional, preços, distribuição física, entre 

outros. Allèrés (2000, apud Strehlau, 2008) defende a classificação baseada na forma 

como os produtos são elaborados, fabricados, acondicionados e distribuídos, 

precificados e têm sua forma de comunicação determinada.  Assim, os produtos podem 

se enquadrar-se como: 
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a) de referência: a categoria inclui peças únicas, ou em número limitado, genuíno luxo 

que, embora inacessível à maioria da população, serve de referência para outros 

produtos. Ao posicionar o produto nessa categoria, o criador da marca assume uma 

estratégia que se baseia no marketing intuitivo, o qual tem origem no criador e suas 

criações vinculadas ao seu conhecimento e notoriedade. Incluem-se nessa categoria 

produtos derivados do ofício da arte (ourivesaria, bijuteria-joalheria) ou perfumes, 

beleza ou marroquinaria (trabalho em couro), de difusão reduzida (alta-costura e 

joalheria); 

 

b) de moda: nessa categoria incluem-se os produtos semi-industriais, que utilizam o 

marketing baseado nas expectativas do consumidor e no ambiente competitivo, 

compondo um mix mais homogêneo do que seletivo. É destinado à classe intermediária, 

que obtém acesso a padrão de consumo mais elevado e baseia seu consumo no estilo da 

elite tradicional; 

 

c) sucedâneo: são os produtos industrializados, feitos em série a partir da análise da 

concorrência e do meio econômico, social e cultural para elaboração do mix de 

marketing. 

 

O Quadro 5 sintetiza a classificação acima:  

Produtos  Produção Luxo Marketing 

Referência Peças únicas ou em número limitado Inacessível Intuitivo 

Moda Produtos racionalizados (semi-

industrial) 

Intermediário Elaborado 

Sucedâneo Produto industrial (em série) Acessível Científico 

Quadro 5 -  Classificação de produtos de luxo de Allèrés 

Fonte: elaborado a partir de Allèrés (2000) apud Strehlau (2008) 

 

 

Kapferer e Bastien (2009) comentam ainda que as estratégias de marketing devem 

considerar a essência do luxo para elaboração de suas práticas. Os autores justificam a 

necessidade do foco no cliente com a evolução histórica da sociedade, já que há dois 

séculos os artesãos costumavam ir à Corte para fazer roupas e móveis para a 

aristocracia, conforme o que o cliente tivesse em mente. A oferta do mercado de bens de 

consumo como se vê atualmente não existia, já que o artesão era um simples fornecedor. 
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O processo somente se inverteu quando o próprio artesão começou a se incumbir da 

criação das peças, passando o domínio da oferta ao seu poder criativo. 

 

Tradicionalmente ter foco no cliente é um imperativo do marketing, mas isso não se 

estabelece para certas categorias, como pode sugerir a classificação de Allèrés (2000) na 

Tabela 2. Os produtos da categoria Moda são colocados no mercado com base na 

pesquisa de marketing. Já o luxo intuitivo é baseado na criação do designer, ou seja, a 

criação de hoje deverá se tornar o gosto do cliente ao ser colocado no mercado. Ou, 

como explica Sicard (2008), os objetos criados por grandes estilistas como Chanel e 

Yves Saint-Laurent passam a ser objeto de veneração. 

Ainda em relação à classificação do luxo, existem propostas de outros autores, 

conforme ilustra o Quadro 6. 

Autor  Proposta 

Kapferer (1995) 

Griffes (création): é a assinatura do criador em obras únicas; um trabalho 

puro de criação, uma obra única e perfeita. Exemplo: vestido Yves Saint 

Laurent da alta-costura da Rue Saint-Honoré em Paris. 

Marcas de Luxo: a marca assina uma pequena produção em série, porém 

os bens são produzidos com baixo volume em um ateliê. Exemplos: 

Hermès, Rolls-Royce, Cartier. 

Marcas de alto nível (high-end brand): a produção é racionalizada e em 

série. Exemplo: cosméticos e perfumes Dior, Yves Saint-Laurent ou os 

têxteis da Saint-Laurent Diffusion. 

Roux (1991) 

Classificação perceptual das marcas, partindo do pressuposto de que as 

marcas de luxo satisfazem necessidades simbólicas. 

Luxo: pequena gama, criação fora de tendência, distribuição exclusiva, 

controlada, comunicação institucional. Exemplos: Chanel, Cartier, 

Hermès, Vuitton. 

Gama elevada: ampla gama, criação de acordo com a moda, distribuição 

seletiva, controlada, comunicação baseada em símbolos como moda, 

marca e modernidade. É o luxo acessível. Exemplos: Lancel, Montblanc. 

Quadro 6 - Classificação de Luxo segundo Kapferer, Rou  e  Vigneron 

Fonte: adaptado de Strehlau (2008) 

 

Sobre o comportamento de compra dos consumidores de produtos de luxo, Allèrés 

(2006) revela que a multiplicação dos meios de comunicação (publicidade por meio da 

imprensa, cartazes, televisão, cinema), associada a uma rápida melhoria dos padrões 

econômicos, transformou totalmente os modos de vida, e as famílias se voltaram 

deliberadamente para os valores lúdicos. Acredita que essas tendências novas do 
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consumo, a partir do fim da década de 1950, constituam uma nova forma de distinção 

das classes sociais.  Para a autora, os atos de consumo traduzem mais a procura do 

prazer, o desejo de agradar ao imaginário, por parte de cada indivíduo, especialmente no 

caso dos bens de luxo. Entende que o grande talento de uma campanha de comunicação 

se fundamenta na capacidade de identificar precisamente um produto e suas capacidades 

distintivas, agradando ao inconsciente e à curiosidade do comprador em potencial.  

 

Lipovetsky e Roux (2005) observam que as reflexões a respeito do luxo provocaram 

uma longa e venerável tradição de pensamento, que se inaugura com a filosofia grega e 

encontra sua apoteose no século XVIII com a famosa "querela do luxo", prolongando-se 

no século seguinte com as problemáticas sociológicas, cujas fronteiras se manifestam 

também no mercado do luxo. Os autores acreditam que, apesar de certas dificuldades 

conjunturais, muitos estudos prospectivos prometem um belo futuro ao luxo; com a 

emergência de novas classes abastadas, a globalização e a abertura da lista dos países 

relacionados com o consumo de luxo constituem tendências geradoras de um forte 

potencial de desenvolvimento do setor: enfatizam que o Japão é agora o primeiro 

mercado do mundo para as marcas de luxo, pois realiza isoladamente um terço do 

montante de negócios do setor. Observam, ainda, uma mutação organizacional, tendo as 

pequenas empresas independentes e semiartesanais cedido lugar aos conglomerados de 

dimensão internacional, aos grupos multimarcas que aplicam, embora não 

exclusivamente, métodos e estratégias que provaram seu valor nos mercados de massa, 

como o LVMH.  

 

Allèrés (2006) acrescenta às reflexões sobre o mercado do luxo uma análise sobre a 

relação entre ele e a publicidade: defende que a publicidade por si é um terreno de 

paradoxos, principalmente no domínio dos bens de luxo. Para esse segmento de bens ela 

deverá codificar fantasias e as reminiscências que estas sugerem, instigando a aquisição 

de produtos e a renovação de suas utilizações. 

 

Outro ponto que merece ser reforçado é o fato de que os produtos de luxo, ao serem 

consumidos, oferecem uma experiência de prazer ao seu consumidor. Segundo 

D’Angelo  Espinoza e Liberali (2003), são os próprios consumidores que rotulam as 

experiências de consumo de luxo como prazerosas. Essa experiência representaria um 

fenômeno que permitiria ao consumidor sentir prazer com a compra. Esse sentimento de 
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prazer, na opinião de Hirschman; Holbrook (1982), está relacionado às possíveis 

sensações de realização de uma fantasia, de um divertimento, ou de uma vitória social. 

 

Para explicar as motivações de compra, Alléres (2006) analisa que os fatores que 

determinam a escolha de consumo são tanto racionais (nível de produtos) quanto 

irracionais (preferências ou atração por certos produtos, concretização de desejos, de 

sonhos, de fantasias). Assim, segundo a autora, levando em conta seu nível de 

rendimento e poder de compra, cada indivíduo estabelece sua escala de prioridades mais 

ou menos objetiva, que lhe serve de referência à aquisição dos produtos que ele 

considera necessários à satisfação total de suas necessidades. Finalmente quando seu 

desejo se fixa sobre determinada gama de produtos, estabelece-se a sua escolha 

definitiva, a partir de um estudo dos preços dos produtos relacionados dentro dessa 

série. As características mais significativas da categoria socioprofissional a que pertence 

o indivíduo (faixa de idade, profissão, moradia, classe social, etc.) influenciam suas 

escolhas definitivas. Cada indivíduo está, ao mesmo tempo, sob a influência de seu 

passado e de seu contexto imediato (profissão, moradia, cônjuge, família) e de suas 

aspirações (planos de carreira, lazeres, desejos, sonhos, fantasias). 

 

 Vigneron e Johnson (2004) observam que as marcas de luxo evocam exclusividade, 

identidade da marca bem conhecida, notoriedade e qualidade. Marcas de luxo também 

podem ser definidas como aquelas cujos preços e qualidade são mais altos do que a 

média de mercado e o preço é significativamente maior do que os similares. Essa 

definição sugere que há dois tipos de marcas: as de baixo luxo e as de alto luxo. 

( VIGNERON; JOHNSON, 2004).  

 

No tocante à distinção, Strehlau e Huertas (2006) afirmam que se podem distinguir 

produtos de padrão superior no conjunto de suas características (denominados também 

top, premmium, plus, gold) dos de padrão básico (denominados também populares, 

primeiro preço, segunda marca, produto talibã), dois polos extremos dentre os quais 

podem se determinar graus, variações de luxuosidade. Produtos superiores são 

sofisticados, mais caros e funcionam como referências nas suas categorias. Seriam 

produzidos com materiais nobres, os melhores processos fabris e contariam com 

funções múltiplas, entregando desempenho excepcional. O mercado, segundo as 

autoras, veria nesses produtos a opção de quem exige altos níveis de benefícios 
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funcionais, afetivos e simbólicos. Entre os produtos superiores podem-se considerar os 

de luxo. Já produtos de não luxo poderiam ser enquadrados num patamar inferior, mas 

não básico, sendo denominados intermediários.  

 

Segundo Alléres (1990, apud CHRISTODOULIDES; MICHAELIDOU; LI, 2009), os 

produtos não podem ser classificados simplesmente como luxuosos ou não luxuosos 

baseados em sua aparência e atributos intrínsecos, mas também o ambiente 

socioeconômico deve ser levado em conta. Apesar de ser aparentemente consensual o 

conceito das necessidades humanas, as percepções sobre o que é luxo e o que é 

necessidade variam de sociedade para sociedade, já que o que pode ser considerado um 

carro básico em países desenvolvidos é considerado luxo em países em 

desenvolvimento. Podem-se utilizar as dimensões de classes socioeconômicas no 

contexto de produtos de luxo para desenvolver uma hierarquia consistente com os três 

níveis de acessibilidade aos produtos de luxo. Numa hierarquia de forma piramidal, 

concentram-se na base os produtos de luxo que são acessíveis para a classe média, cujos 

componentes podem, por meio de suas compras, procurar elevar seu status. O próximo 

nível refere-se a uma hierarquia intermediária de luxo, relativa a categorias de produtos 

que são acessíveis para classes profissionais. No topo da pirâmide hierárquica estão os 

produtos de luxo inacessíveis, que são associados a uma elite socioeconômica. Produtos 

nesse nível são extremamente caros e oferecem ao comprador um grande prestígio 

social.  

 

Strehlau (2008) apresenta alguns atributos do produto de luxo: há restrição do consumo 

às classes elitizadas; complexidade de aquisição, podendo ou não ser por escassez; 

conhecimento especializado como pré-requisito para o consumo regulado pela moda e 

alto grau de relacionamento do consumo com a personalidade da pessoa. 

 

Por outro lado, Vickers e Renand (2003) propõem outra abordagem para conceituar o 

que é luxo e distinguir entre marcas de luxo e não luxo: o modelo  proposto assume três 

dimensões: funcionalismo, experimentalismo e interação simbólica. Produtos com a 

primeira função dimensional são classificados para atender às necessidades pelos 

atributos físicos do produto e de serviços. A dimensão do experimentalismo é associada 

ao desejo de consumir produtos que produzem prazeres sensoriais. Produtos de luxo 

com dimensão experimental tendem a satisfazer necessidades intrínsecas pela 
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estimulação e variedade. Por fim, produtos com alto nível de interacionismo simbólico 

são designados a associar o proprietário com um grupo ao qual deseje pertencer, a um 

papel ou imagem própria. Embora essas dimensões possam ser utilizadas para 

conceituar produtos de luxo e não luxo, há uma diferença fundamental no mix dos 

componentes. Pesquisas empíricas com o consumidor revelam que o valor primário de 

marcas de luxo é psicológico, e seu consumo é dependente de um mix distinto de 

variáveis sociais e individuais. Por outro lado, o mix de variáveis sociais e individuais 

apresentou-se menos importante nas marcas não lu o. Para  Vigneron e Johnson (2004) 

e Husic e Cicic (2008), embora os produtos de luxo possibilitem que o consumidor 

satisfaça necessidades funcionais e psicológicas, aparentemente os benefícios 

psicológicos são o fator preponderante para distinguir produtos de luxo dos de não luxo.  

 

Sob uma perspectiva econômica, Nueno e Quelch (1998), Christodoulides e 

Michaelidou (2009) e Strehlau e Huertas (2006) referem que as marcas de luxo podem 

ser definidas como aquelas que possuem relação de utilidade funcional e têm esse perfil 

em função de o preço ser alto. A utilidade situacional deriva de um conjunto existente 

de condições e circunstâncias especiais. Os autores identificam certas características que 

as marcas de luxo possuem, como a constante qualidade premium em todas as linhas de 

produtos, reconhecimento de um estilo ou design, uma produção limitada para assegurar 

a exclusividade, um programa de marketing que combine apelos emocionais e produtos 

de excelência, com o país de origem que possui uma reputação global específica (como 

relógios suíços), um elemento de singularidade, habilidade de criatividade associando o 

produto à personalidade do criador.  

 

O conceito de luxo liga-se tanto a objetos quanto a códigos, comportamentos, valores e 

estilos de vida (CASTARÈDE, 2005; KANG; PARK-POAPS, 2010). Os sentidos 

concretos, como escassez, raridade ou alta qualidade de um produto ou matéria-prima 

(que se refletem no preço elevado), convivem no luxo com valores simbólicos e 

subjetivos. Eles têm uma característica específica de corporificar significados sociais e 

individuais, além de uma carga simbólica e emocional. Considerando que os produtos 

de luxo correspondem à expressão dos desejos e das emoções humanas, por meio deles 

pode-se conhecer os valores, crenças e atitudes das pessoas que os compram. Ao mesmo 

tempo, o mercado de luxo dá indícios sobre sistemas de valores e a visão de mundo 

compartilhada pelos grupos sociais. Os produtos de luxo são os que mais se aproximam 
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de um significado simbólico máximo, devido a ter uma importância utilitária menor 

(GALHANONE, 2008). Já para Strehlau e Huertas (2006), produtos de luxo 

correspondem a produtos de referência, enquanto produtos de não luxo podem ser de 

moda e substitutos.  

 

Kang e Park-Poaps (2010) e Castarère (2005) relacionam o luxo a algumas constantes, 

tais como presentear a si mesmo ou aos outros; identidade, marca de individualidade e 

de posição social; preciosidade, escassez; além de fazer referência à arte, aos cinco 

sentidos; à paixão, à busca pessoal de transcendência e felicidade e à liberdade. 

Onkonkwo (2009) afirma que a definição de luxo mudou: embora o termo luxo seja 

paradoxal em si mesmo, o conceito do que é moda foi o responsável por transformar o 

luxo em algo muito diferente do que era há vinte anos. Nas últimas décadas, o setor de 

luxo passou por uma significante evolução, como resultado de muitos fatores.  

 

Allèrés (2006) explica que um fator determinante de transformações na esfera do luxo é 

a moda: “a moda é móvel e obedece a caprichos estéticos e a uma política de distinção, 

n o é um apego ou rela  o de envolvimento com o produto”; já a consagração de uma 

marca é o reconhecimento – o nascimento de um estilo atemporal é atemporal e único. 

 

Christodoulides e Michaelidou (2009) entendem que outra característica dos produtos 

de luxo é a notoriedade percebida, que remete à influência dos grupos de referência no 

consumo de marcas de luxo. Explicam que o chamado por Veblen de conspicuous 

consumption (consumo conspícuo) se refere ao consumo público de produtos de luxo, 

como meio de adquirir prestígio e/ou status. Caracteriza-se por maior prazer na reação 

da audiência do que na aquisição ou uso do produto em si. A singularidade remete ao 

fato de que, por ser limitado o suprimento do produto, há um aumento da exclusividade, 

conferindo aos consumidores da marca um status único. Nessa mesma linha, Goldsmith 

e Clark (2008) acreditam que, ao adquirir tais marcas, o consumidor procura distinguir-

se dos demais, buscando o atributo da exclusividade (uma das características dessas 

marcas), fenômeno denominado Consumer Need for Uniqueness (CNFU). O produto 

com marca de luxo assume um papel no sistema de influências interpessoais e sociais na 

economia das aparências, já que permite demonstrar que um indivíduo possui objetos 

reconhecidos e desejados, que utiliza produtos raros e que pode deles dispor da forma 

como quiser (STREHLAU; HUERTAS, 2006).  
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As características dos produtos de luxo os distinguem, em sua essência, segundo 

Okonkwo (2009), de outros tipos e bens, como os produtos de consumo de massa ou de 

uso comum. Além de seu forte componente de distinção social e diferenciação pessoal, 

os produtos de luxo são essencialmente constituídos por fatores estéticos e sensoriais, 

fortemente conectados com os sentidos humanos da visão, tato, olfato, paladar e 

audição.  Os designers consagrados constroem a força de suas marcas enfatizando não 

apenas o design e a qualidade dos produtos, mas também sua aura, trabalhada em 

grande parte na atmosfera das lojas de varejo tradicionais e nos esforços de 

comunicação com o público-alvo (OKONKWO, 2005; STREHLAU; HUERTAS, 

2006). 

 

Segundo Allèrés (2000), toda criação fora do comum, sinônimo de beleza, estética e 

refinamento, evocando prazer, sonho ou sedução, pode ser qualificada como produto de 

luxo. Para Okonkwo (2009), a função original do luxo, sua razão de ser, nunca deixou 

de estar vinculada à necessidade humana fundamental de mostrar distinção social, de 

obter admiração e diferenciação por meio das posses. Além de multifacetado, o conceito 

também é dinâmico, evoluindo conforme a sociedade e a época e, principalmente, 

conforme as noções de necessidades ou confortos básicos se ampliam ou redefinem. 

Mas o produto de luxo permanece até então como uns dos principais indicadores usados 

para definir os novos códigos de distinção social.  

 

Por todo o exposto, o marketing das marcas de luxo tem se tornado uma tarefa cada vez 

mais complexa, pois, além de transmitir uma imagem de qualidade, desempenho e 

autenticidade, deve vender uma experiência relacionada com o estilo de vida dos 

consumidores. Novos enfoques de marketing para as marcas de luxo veem os 

consumidores como seres emocionais, em busca de experiências prazerosas, e não 

apenas como decisores racionais focados nas características e benefícios dos produtos, 

tal como preconiza a visão tradicional (ATWAL; WILLIAMS, 2009). 

 

O estudo de  Vigneron e Johnson, (2004) separa marcas de luxo das marcas não luxo por 

cinco de suas dimensões: notoriedade, singularidade, qualidade, hedonismo, extensão 

do ser. Brunelli (2010    Vigneron e Johnson (2004) comentam que a literatura divide a 

indústria do luxo em dois setores: o primeiro é conhecido como luxo de acesso, 
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composto por produtos mais acessíveis com o mesmo design de marcas de prestígio; já 

o segundo, o verdadeiro luxo, seria caracterizado por produtos mais inatingíveis ou 

inacessíveis ao público em geral. O luxo de acesso difunde à grande massa 

populacional, em grande quantidade, produtos relativamente acessíveis, alargando a 

gama de sua clientela por uma repartição dos produtos combinada com uma 

diversificação extensa de preços, uma distribuição bastante aberta e uma comunicação 

elaborada. Os inacessíveis são distribuídos em pequena quantidade a uma clientela 

estreita, internacional e muito circunscrita; as faixas de preço são estreitas, a 

distribuição é intimista e a comunicação é discreta. O estudo procura entender o 

significado de marca de luxo e o desenvolvimento de uma escala para medir as 

dimensões percebidas de luxo, o que distingue uma marca não luxo de uma marca de 

luxo. Para fins de análise deste estudo, considerar-se-á luxo as marcas mais bem 

avaliadas na investigação de campo, e não luxo as de menor avaliação. Maiores detalhes 

serão explanados no capítulo de Métodos.  

 

Na verdade existem marcas que podem ser de luxo em determinada categoria e não luxo 

em outra categoria. Existe também a distinção entre marcas associadas a um grau maior 

de sofisticação e outras a um baixo grau de sofisticação. Uma marca pode ser definida 

como de luxo, mas nem todas as marcas de luxo podem ser consideradas iguais, sendo 

que algumas têm maior sofisticação percebida e outras, menor, como também uma 

marca pode ter maior sofisticação percebida em uma categoria de produto e menor em 

outra (VIGNERON; JOHNSON, 2004). 

 

Além disso, nos artigos de luxo a compra não é feita somente pela funcionalidade, mas 

pelos valores sociais e simbólicos. O significado dos bens é construído durante o 

processo de socialização e, por vezes, os produtos têm interdependência de símbolo, ou 

seja, transmitem, em conjunto, uma mensagem que sozinhos não conseguiriam. 

Geralmente, produtos altamente visíveis (roupas, automóveis, casas, mobília e férias) 

formam um conjunto de significados, podendo ser os apelos emocionais os mais 

adequados. Assim, a mercadoria pode assumir um valor secundário fora do de troca 

derivado do valor de uso original, assumindo uma série de associações e ilusões 

culturais, exploradas amplamente pela propaganda. O produto de luxo geralmente está 

abrigado sob uma marca bem estabelecida. O luxo fica cada vez menos presente no 

objeto e mais presente na marca com a simbologia. Símbolo é um termo genérico para 
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qualquer coisa que designe algo fora de si mesmo, que declare algo em virtude de 

acordo entre membros da mesma cultura que a utilizam. Os símbolos são enviados em 

uma comunicação, mas o que as pessoas recebem é um significado. A compreensão ou 

interpretação do símbolo ocorre somente quando uma pessoa tem afinidade com o 

repertório de símbolos da outra, por exemplo, palavras, imagens e música 

(STREHLAU; HUERTAS, 2006). 

 

Produtos e marcas frequentemente têm funções que ultrapassam a simples utilidade ou 

necessidade. Os consumidores podem adquirir produtos que representem sua identidade 

social. As marcas podem também afetar diferentemente a impressão das pessoas. Isso 

indica que as marcas fazem uma interação social com as pessoas: há aqueles que as 

utilizam como extensão de sua personalidade, da mesma forma como há os que o façam 

para impressionar os outros (DAS et al, 2010). Os produtos de marcas de luxo têm 

intensa carga simbólica e emocional. Admitindo que os objetos luxuosos expressem os 

desejos e emoções humanos, por meio deles pode-se conhecer um pouco os valores, 

crenças e atitudes dos consumidores (GALHANONE, 2008, HISIC; CICIC, 2008). 

 

Segundo Mousinho et al. (2010), o público-alvo do mercado de luxo anseia por 

experiências especiais de compra e credita uma importância particular à questão 

espacial interna e geográfica das lojas.  Para Strehlau e Huertas (2006) e Husic e Cicic 

(2008), os produtos de luxo indicam um determinado nível na hierarquia social e 

revelam o indivíduo como pertencente a determinado grupo elitizado, o que favorece a 

conquista da estima dos que desejam ser aceitos, pois contribuem para a impressão de 

que se possui uma determinada posição. Os consumidores de marca de luxo sentem-se 

distintos dos pertencentes a uma hierarquia inferior e obtêm uma diferença psicológica e 

social, portanto um posicionamento de originalidade e capacidade superior. Também 

podem provocar admiração, respeito dos outros e intimidação; servem–se das marcas 

como símbolo de poder e dinheiro (STREHLAU; HUERTAS, 2006; HUSIC; CICIC, 

2008).  

  

Van Osselaer e Janiszewski (2001) afirmam que as associações com as marcas têm 

importante relação com as escolhas dos consumidores, sendo fundamentais para 

entender, deduzir, categorizar, avaliar, persuadir. 
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Já Dubois e Paternault (1995) analisam que, embora as marcas de luxo tenham 

visibilidade, o processo pelo qual o consumidor efetua as compras de tais marcas ainda 

é enigmático. Parece particularmente difícil explicar e prever as condições e quais 

sonhos do consumidor emergirão e quais se materializarão em atos de compra. Para 

outros produtos de alto envolvimento, são desenvolvidos alguns modelos racionais 

como o AIDA de Strong (1925), ou a Hierarquia dos Efeitos de Lavidge; Steiner 

(1961), cujas sequências provêm do entendimento dos estágios de compra. Porém, as 

reações dos consumidores diante de produtos de marcas de luxo são frequentemente 

descritas como impulsivas, emocionais ou extravagantes.  

 

O conhecimento da marca é inerente à compra, mas o conceito é incipiente para 

descrever o relacionamento do consumidor com a marca de luxo. Pode-se inferir que, ao 

adquirir um produto de uma marca de luxo, incrementa-se o desejo da compra de itens 

mais caros e inacessíveis, como os de haute couture (alta-costura).  Okonkwo (2007) e 

Dubois e Paternault (1995) concordam em que, pela característica da inacessibilidade, 

as compras de marcas de luxo delimitam uma linha: se é acessível, teoricamente não é 

de luxo. 

 

Guthrie e Kim (2009) acreditam que os consumidores podem comprar marcas que 

refletem sua personalidade, ou que refletem personalidades que gostariam de ter; outros, 

a personalidade da situação. A personalidade da marca, entretanto, permite melhor 

entendimento das percepções do consumidor, bem como os fatores individuais e 

situacionais que contribuem para a preferência de uma marca. A personalidade da marca 

é associada a um alto nível de resposta emocional do consumidor, bem como a altos 

níveis de confiabilidade e lealdade, expressão própria e melhoria da diferenciação do 

produto.  

 

O estudo de Das et al (2010) investigou o grau de atratividade que a marca transfere ao 

que a compra, por meio da percepção do público-alvo. Christodoulides e Michaelidou 

(2009) estudaram empiricamente as propriedades da escala Brand Luxury Index (BLI) 

de  Vigneron e Johnson (2004), aplicando-a em estudantes da Austrália para validar a 

escala original aplicada em outro país e cultura. O estudo procurou compreender o 

significado de marca de luxo, bem como desenvolver uma escala para medir as 

dimensões percebidas de luxo, o que distingue uma marca de baixo luxo de uma marca 
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de alto luxo. Galhanone (2008) teve por objetivo descrever aspectos do comportamento 

de consumidores brasileiros de produtos e/ou serviços de luxo ou sofisticados, em 

termos de atitudes, emoções e comportamento de consumo.  

 

A Figura 9 representa uma pesquisa feita pelo BCG Boston Consulting Group com 

7.496 indivíduos consumidores de marcas de luxo, em 7 países, sobre algumas 

categorias de produtos que são oferecidos com marcas de luxo. Traduzido em bilhões de 

euros, evidencia que hotéis, tecnologia e relógios/joias lideram o mercado em volume. 

A moda, que mais comumente chama a atenção com suas marcas de luxo 

internacionalmente conhecidas, ocupa o quarto lugar no dimensionamento do mercado, 

juntamente com o setor de couros e acessórios.  
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Figura 10 – Dimensionamento do Mercado Mundial de Luxo 

Fonte: adaptado de Bellaiche, Mei-Pochtler e Hanish (2010) 
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Bellaiche, Mei-Pochtler e Hanish (2010) acreditam que o comportamento do 

consumidor tenha mudado a partir da crise de 2008, pois passou a adquirir as 

mercadorias de luxo muito mais pela experiência de compra do que pelo status que elas 

proporcionam, tornando-se mais seletivo. Motivado também pela insegurança financeira 

da crise, começou a considerar a validade do produto em comparação com a logomarca 

que ele traz. Essa mudança afetou a demanda do mercado de luxo, mas não impediu seu 

crescimento. O consumidor passou a buscar compras que lhe trouxessem prazer, daí a 

expansão do mercado de serviços, conforme a Figura 9 demonstrou. 

 

Segundo Strehlau (2008), diferentes segmentos de mercado podem ser atendidos pelo 

mesmo grupo, por meio de marcas específicas, como o Grupo L`Oreal, que possui uma 

divisão de produtos de luxo com diferentes marcas e posicionamentos: Helena 

Rubinstein e Ralf Lauren de origem norte-americana, as marcas europeias Lancôme, 

Biotherm  Kiehl’s  Giorgio Armani  Cacharel e Viktor &  olf  além da asiática Shu 

Uemura.  

 

O líder de mercado é o grupo LVMH, que atua na área da moda, artigos de couro com a 

marca Louis Vuitton e também a perfumaria com as marcas Loewe, Kenzo, Givenchy, 

Donna Karan. Também possui marcas de vinhos como o Moët & Chandon, Don 

Perignon e Veuve Clicquot.  

 

Em fragrâncias e cosméticos, mantém as marcas Christian Dior, Guerlain, Givenchy e 

Urban Deacay. Possui a maior rede duty free da Ásia, a DFS, lojas de produtos de 

beleza como a Sephora, lojas de departamentos de Paris, além de 20% da Gucci, entre 

outros.  

 

O Quadro 4  ilustra a composição dos grupos mencionados, apontando o faturamento de 

cada um, a definição de seus conceitos de produtos e as marcas assumidas, além de 

distinguir entre os segmentos atingidos. 
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Quadro 7 - Grupo L’Oréal 

Fonte: adaptado de Strehlau (2008) 

 

Complementarmente às informações do Quadro 4, o  Quadro 5 apresenta a estrutura do 

grupo LVMH:   

Divisão 
Distribuição 

Seletiva 

Vinhos e 

Espumantes 

Moda e 

Marroquinaria 

Perfumes e 

Cosméticos 

Relógios e 

Jóias 

Marca 

- DFS 

-Miami 

Cruise Line 

- Sephora 

- 

Sephora.com 

- Le Bon 

Marché 

-Samaritaine 

- Moët & 

Chandon 

- Dom Perignon 

- Veuve 

Clicquot 

Ponsardin 

-Krug 

-Mercier 

- Ruinard 

-Château 

d’Yquem 

-Hennessy 

- The 

Glenmorangie 

Company 

- Belvedere 

-Louis Vuitton 

-Celine 

-Loewe 

-Berluti 

-Kenzo 

-Givenchy 

-Marc Jacobs 

-Fendi 

-StefanoBi 

-Emilio Pucci 

-Thomas Pink 

-Donna Karan 

-eLuxury 

- Parfums 

Christian Dior 

-Guerlain 

- Parfums 

Givenchy 

-Kenzo Parfums 

-La Brosse et 

Dupont 

-Benefit 

Cosmetics 

-Fresh 

-Make Up For 

Ever 

-Acqua di 

Parma 

- Perfumes 

Loewe 

- TAG 

Heuer 

- Zenith 

-Dior 

Montres 

-Fred 

Joaillier  

- Chaumet 

-Omas 

-De Beers 

Quadro 8 – Grupo LVMH  

Fonte – adaptado de Strehlau (2008) 

 

Divisões Produtos  

Profissionais 

Grande Público Cosmética Ativa Luxo 

Faturamento  

(M €) 

2,126 7.903 1.128 3.773 

Definição 

Produtos 

inovadores, 

que 

correspondam 

às exigências 

dos 

profissionais 

do salão de 

beleza 

Produtos com 

alta tecnologia, 

preços acessíveis 

e 

comercializados 

com ampla 

distribuição 

Produtos dermo-

cosméticos, 

vendidos em 

farmácias, 

drogarias e lojas 

especializadas, 

com apoio de 

farmacêuticos ou 

dermatologistas 

Marcas de 

prestígio que 

oferecem 

produtos e 

serviços de 

ampla variedade 

e em pontos de 

venda altamente 

seletos 

Marcas 

- L’Oréal 

Professional 

- Kérastase 

- Redken 

- Matriz 

- Mizani 

- Garnier 

- L’Oréal Paris 

- Le Club de 

Créateurs 

-Maybelline NY 

- Softheen 

Carson 

- Vichy 

-La Roche-Posay 

- SkinCeuticals 

-Innéov 

- Helena 

Rubinstein 

- Ralf Lauren 

- Lancôme 

- Biotherm 

- Kiehl’s 

- Giorgio 

Armani 

- Cacharel 

- Viktor e Rolf 

- Shu Uemura 
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Seguindo ainda a linha da democratização do luxo, Bellaiche, Mei-Pochtler e Hanish 

(2010) observam que muitas empresas competidoras do mercado de massa começaram a 

utilizar estratégias dos produtos de luxo para elevar o valor de suas marcas: 

endossamento por celebridades, logotipos e relacionamento com estilistas renomados. 

As lojas de departamento, por exemplo, utilizaram-nas massivamente, especialmente 

para produtos como cosméticos, moda e roupa, além de dar descontos em produtos 

superiores, classificados entre os comuns e os de luxo. Dessa forma, as fronteiras que 

separavam os produtos comuns dos produtos de luxo começaram a ficar não tão claras, 

confundindo o consumidor. Em reação a esse fenômeno, empresas de luxo começaram a 

flexibilizar sua gama de preços a fim de atingir maior número de consumidores. As 

empresas de produtos não luxo continuaram a utilizar táticas que valorizassem suas 

marcas, chamadas trading up, para atingir o consumidor que não conhece o verdadeiro 

luxo e está preocupado com suas finanças.  

 

Desde 1976, a revista Forbes, informa Strehlau (2008), calcula um índice denominado 

Custo de Viver Extremamente Bem (Cost of Living Extremaly Well- CLEWI), no qual a 

inflação de 42 itens de produtos/serviços de consumo e de luxo são comparados. Em 

2006, o aumento dos preços dos produtos de luxo foi de 7% comparado aos 4% dos 

produtos normais (aqueles que funcionalmente são similares aos de luxo, mas que não 

são categorizados como tal por não possuírem a marca de luxo), considerando, portanto, 

que o custo de viver muito bem cresceu mais do que viver normalmente. 

 

Regionalmente, o luxo tem sido tradicionalmente associado a cidades como Londres, 

Paris, Nova Iorque, Milão e Tóquio, denominados mercados maduros. Outros mercados 

como China e Rússia têm crescido exponencialmente, tendendo a superar os mercados 

maduros. As empresas produtoras de marcas de luxo, atentas à penetração nesses 

mercados emergentes, devem ainda orientar seus esforços para localidades apontadas 

como grandes potenciais: Alemanha, Inglaterra, até mesmo Estados Unidos, onde 

marcas icônicas (Louis Vuitton, Dior, Chanel e Hermès) são pouco exploradas 

(BELLAICHE; MEI-POCHTLER; HANISCH, 2010). 
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O Quadro 6 sintetiza os principais conceitos e características de marca de luxo: 

Conceito Autor 

As marcas de luxo evocam exclusividade, identidade da marca bem 

conhecida, notoriedade e qualidade. 

 Vigneron e Johnson 

(2004) 

O conceito de luxo tem natureza dinâmica e se materializa em um 

objeto, marca ou serviço. O luxo existe em função da distinção social, 

do conhecimento que embasa o consumo e as suas representações. O 

consumidor transforma-se com o tempo, assim o que era conhecido 

como uma distinção acaba por tornar-se comum.  

Strehlau (2008) 

Os produtos de marcas de luxo são sofisticados, mais caros e funcionam 

como referências nas suas categorias.  

Strehlau e Huertas 

(2006) 

Os consumidores de marca de luxo sentem-se distintos dos pertencentes 

a uma hierarquia inferior e obtêm uma diferença psicológica e social, 

portanto um posicionamento que proporciona originalidade e afirma 

uma capacidade superior.  

Husic e Cicic (2008) 

O consumo de marcas de luxo tem predominantemente características 

hedônicas. 

D’Angelo  Espinoza, 

Liberali  (2003), 

Strehlau; Huertas 

(2006) 

O público-alvo do mercado de luxo anseia por experiências especiais de 

compra. 

Mousinho et al. 

(2010), 

As marcas de luxo têm intensa carga simbólica e emocional. Admitindo 

que os objetos luxuosos expressem os desejos e emoções humanos, por 

meio deles pode-se conhecer um pouco dos valores, crenças e atitudes 

dos consumidores. 

Galhanone (2008), 

Hisic e Cicic (2008) 

Consumidores de marcas de luxo tão tidos como seres emocionais, em 

busca de experiências prazerosas, e não apenas como decisores racionais 

focados nas características e benefícios dos produtos, tal como preconiza 

a visão tradicional.   

Atwal e Williams 

(2009) 

A função original do luxo está vinculada à necessidade humana 

fundamental de mostrar distinção social, de obter admiração e 

diferenciação por meio das posses e é um dos principais indicadores 

utilizados para definir os novos códigos de distinção social. 

Okonkwo (2009) 

Quadro 9 – Marca de Luxo: Conceitos e Características 

Fonte: elaborado pela autora com base na literatura pesquisada. 

 

 

 

2.3 Endossador da Marca 

 

O tópico a seguir trata do referencial teórico a respeito do endosso. Os tópicos 

anteriores abordaram os atributos da marca e da marca de luxo, que representam um 

construto fundamentador da problemática de pesquisa e suas hipóteses a serem testadas 

via pesquisa de campo. Da mesma maneira, a teoria do endossador será apresentada e 

deverá ser remetida ao contexto do estudo na elaboração das hipóteses. Durante a 
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pesquisa bibliográfica não foi encontrado material teórico que tratasse conjuntamente 

ambos os tópicos – marcas de luxo e endossador –, o que oportuniza a contribuição 

deste estudo. 

 

As marcas propiciam diferenciação, aumentando a competitividade de mercado, 

segundo Das et al (2010), e oferecendo aos consumidores algo além dos atributos 

funcionais e benefícios potenciais a eles associados. Dessa forma  o termo “valor 

agregado” vem sendo utilizado para distinguir produtos de marcas. Tradicionalmente, 

esse termo focava em características racionais e econômicas, como qualidade, 

consistência e confiabilidade, para os consumidores que se dispunham a pagar um 

pouco mais por uma produto de marca conhecida. Diante desse cenário, Wang e Lin 

(2011) identificam que os anunciantes têm constantemente buscado um mix de 

marketing e conteúdo ideal para alcançar e influenciar consumidores na decisão de 

compra. Convencionalmente um anúncio persuasivo deve conter argumentos 

consistentes; entretanto, os gestores têm enfrentado o problema de o consumidor não 

assimilar as informações nele contidas em virtude do excesso de comunicação. Dessa 

forma, algumas empresas têm se utilizado de endossadores, pessoas como especialistas, 

celebridades, que figuram no anúncio publicitário para agregar reputação e credibilidade 

do produto (WANG; LIN, 2011).  

 

Liu, Huang e Minghua (2007) mencionam que tipicamente existem quatro tipos de 

endossadores: celebridades, CEOs, especialistas e typical consumer (endossador com 

características adequadas às do consumidor e do produto). Os endossadores serão 

persuasivos ao consumidor de maneiras diferentes, dependendo do tipo de produto e do 

grau de envolvimento do consumidor. O endossador especialista representa fonte de 

credibilidade, confiança e, portanto, será persuasivo, segundo a literatura da psicologia 

social. Dessa forma, o endossador cujo apelo maior é a atratividade será persuasivo em 

função da familiaridade, simpatia, identificação pessoal do consumidor. Ainda segundo 

os autores, a estratégia do endossador é uma das mais populares práticas de marketing 

para as empresas. Uma parceria bem-sucedida com um endossador pode aumentar a 

intenção de compra do consumidor e a preferência pela marca, direta ou indiretamente. 

Endossadores com alta credibilidade, como especialistas, ou atratividade, como 

celebridades ou modelos, podem afetar significantemente a intenção de compra.  
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Das et al (2010) afirmam que as marcas representam mais do que as tradicionalmente 

esperadas qualidade e confiabilidade: elas se alocam na mente das pessoas e lhes 

oferecem oportunidade de autoexpressão, autorrealização e identidade própria. Esse 

efeito é particularmente forte nas marcas de categoria de luxo, e o uso da celebridade 

como endossador da marca é reconhecido como uma ferramenta potencialmente 

eficiente na comunicação, afirma Carroll (2008). A autora acredita ainda que a 

estratégia de endosso produz impacto maior quando feita por celebridades, comparada 

com aquela que utiliza endossadores não célebres, ainda que altamente atraentes, 

também comumente denominada HAM (Highly Attractive Models).  

 

Soh, Reid e King (2009) afirmam que a credibilidade do produto é avaliada pela fonte 

de credibilidade, ou seja, a atratividade do endossador, endossador especialista e 

celebridade. Endossadores altamente atraentes, ao contrário daqueles de baixa 

atratividade física, deverão despertar emoções positivas nos consumidores que possam 

ser transferidas para a marca ou produto, e também influenciar na maior intenção de 

compra. A beleza física consiste em um fator de influência na impressão que a pessoa 

causa em terceiros, na medida em que, quanto mais congruente for ao estereótipo da 

marca, maior será a atratividade percebida do indivíduo. Ou seja, quanto maior a 

congruência da personalidade da marca com personalidade do indivíduo, melhor a 

impressão causada (LIU; HUANG; MINGHUA, 2007; MICU; COULTER; PRICE, 

2009; SOH; REID; KING, 2009). 

 

Das et al (2010) e Micu, Coulter e Price (2009) sinalizam que à primeira vista a marca 

deveria influenciar positivamente as impressões a respeito de quem as usa, ou seja, os 

indivíduos que possuem produtos de marcas de luxo serão admirados. Entretanto, os 

autores questionam se a personalidade que figura na comunicação da marca tem 

influência nessa percepção, o que poderia acontecer, por exemplo, caso houvesse uma 

incompatibilidade entre a marca e quem a endossa via comunicação, ou se o indivíduo 

for claramente incompatível com as marcas que anuncia. Se a marca for extremamente 

sofisticada, jovial ou atrativa, e quem a usar não o for, surge a indagação se a marca 

ainda assim causaria uma boa impressão em quem a visse.  

 

Em relação à questão da congruência, para Wang e Lin (2011), quando o endossador é 

congruente com o produto, deverá influenciar positivamente o consumidor por meio do 
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processo de internalização, pelo qual o consumidor pode desenvolver uma atitude 

favorável em relação ao produto. Os autores apresentam o questionamento de que é 

possível o endossador da marca não afetar todos os observadores, pois nem todos são 

igualmente atentos a todos os sinais e apelos que as marcas exprimem. Um indivíduo 

especialista em moda poderá fazer uma avaliação mais apurada, e aquele que valoriza o 

mercado de luxo pode ser mais fortemente influenciado ao observar uma pessoa usando 

uma marca de luxo (DAS et al, 2010). 

  

Liu, Huang e Minghua (2007) argumentam que outros estudos, como o de Landreth 

(2001), identificaram que modelos altamente atraentes não são os mais eficientes para 

todas as categorias de produtos, mesmo para aqueles cujo fator atratividade for 

relevante; por outro lado, uma congruência entre o endossador e o produto deverá 

melhorar a eficácia do anúncio, não necessariamente por evidenciar características do 

produto via aparência do endossador, mas pela congruência do endossador com o 

produto. Para melhor entender o que esses autores chamam de inconsistências, 

pesquisadores têm explorado a importância da congruência entre produto e a mensagem 

comunicada via imagem do endossador.  

 

 

Wang e Lin (2011) estudaram o impacto na intenção de compra ao manipular as 

variáveis inserção ou não de uma celebridade no anúncio publicitário, em conjunto com 

o fator relevância da informação do produto. Os resultados indicaram que a inserção do 

endossador poderá implicar diversas reações do consumidor, dependendo da relevância 

da informação; ou seja, pode-se utilizar o endossador, desde que o anúncio traga 

informações a respeito do produto anunciado. Dessa forma, algumas empresas têm 

utilizado como endossadores pessoas como especialistas, celebridades que figuram no 

anúncio publicitário. 

 

Já Martin, Wentzel e Tomczak (2008) exploraram o uso do testemunho de um 

endossador desconhecido (que não seja celebridade nem especialista), chamado de 

typical person testemonial (TP testemonial), que presumidamente tenha congruência 

com o produto, e também exploraram a suscetibilidade à influência normativa 

(Suscetability to Normative Influence – SNI), que reflete a prontidão do consumidor a se 

adequar à expectativa de terceiros em relação às suas compras e à necessidade de se 
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identificar com outros ou melhorar sua imagem pelos produtos que adquire. Os 

resultados indicaram que consumidores com alta SNI dão grande ênfase à influência do 

testemunho, mais do que ao conteúdo informativo. Em contraste, consumidores com 

baixa SNI são mais influenciados pela informação. 

 

Alterando o enfoque, Micu, Coulter e Price (2009) investigaram o efeito da atratividade 

em anúncios publicitários e o julgamento que o consumidor faz de si mesmo. A 

pesquisa quantitativa indicou que a atratividade (versus beleza mediana) das modelos 

favorecia a avaliação do produto, mas gerava baixo julgamento próprio; entretanto, as 

mulheres que usavam os produtos anunciados por endossadores atraentes relataram uma 

avaliação favorável de sua própria atratividade e autoconfiança. 

 

Por fim, o estudo de Liu, Huang e Minghua (2007) pesquisou a relação entre a 

atratividade do endossador e a congruência com o produto anunciado. Os autores 

partiram do questionamento da atratividade; segundo eles, o fator mais controverso no 

endosso era a congruência entre endossador e produto. Analisando a estratégia de 

endossamento, verificaram se a congruência é afeita à atitude do consumidor e à 

intenção de compra.  Os autores consideraram que as celebridades não são eficazes para 

todos os grupos de produtos, e os resultados indicaram que alta congruência pode 

aumentar a eficácia do endosso da celebridade. 

O Quadro 10  sintetiza os principais conceitos e características do endossador da marca. 

 

Conceito e Características Autor 

Empresas têm utilizado como endossadores pessoas como especialistas, 

celebridades que figuram no anúncio publicitário, a título de instrumento 

de gestão da reputação e credibilidade do produto.  

Wang e Lin (2011) 

Existem tipicamente quatro tipos de endossadores: celebridades, CEOs, 

especialistas e typical consumer (endossador com características 

congruentes às do consumidor/produto). 

Liu, Huang e 

Minghua (2007) 

Os endossadores serão persuasivos ao consumidor de diferentes 

maneiras, dependendo do tipo de produto e do grau de envolvimento do 

consumidor. O endossador especialista tende a representar fonte de 

maior credibilidade, confiança e, portanto, tende a ser mais persuasivo. 

Liu, Huang e  

Minghua (2007) 

A credibilidade do produto é avaliada pela fonte de credibilidade, ou 

seja, a atratividade do endossador, endossador especialista e celebridade 

deve transparecer no conteúdo do anúncio para que o consumidor 

perceba apelos confiáveis. Endossadores altamente atraentes, ao 

contrário daqueles de baixa atratividade física, tendem a despertar 

Soh, Reid e King 

(2009) 
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emoções positivas nos consumidores, as quais deveriam ser transferidas 

para a marca ou produto, e também na maior intenção de compra. 

Esse efeito é particularmente forte nas marcas de categoria de luxo e o 

uso da celebridade como endossador da marca é reconhecido como uma 

ferramenta potencialmente eficiente na comunicação 

Das et al (2010) 

Quadro 10 – Endossador da Marca: Conceitos e Características 

Fonte: elaborado pela autora, com base na literatura pesquisada.  

 

A explanação teórica demonstrou que a avaliação de marca é potencializada com o uso 

do endossador figurando no anúncio publicitário, e esse efeito é maior quando o 

endossante é célebre. No capítulo de marcas e marcas de luxo foi demonstrado 

teoricamente o forte apelo da marca e a relação que o consumidor desenvolve com ela.  

 

Nas marcas de luxo é possível que o fabricante precifique o produto com um valor 

muito acima de um similar da categoria, simplesmente por possuir uma marca de luxo. 

Sendo assim, é razoável supor que a relação do consumidor com a marca de luxo seja 

ainda mais intensa do que com uma marca não luxo, o que permite a formulação das 

seguintes hipóteses: 

 

H1a. A propaganda de um produto de uma marca de luxo será mais bem avaliada 

quando a estratégia de endossamento for utilizada. 

H1b. A propaganda de um produto de marca de luxo será mais bem avaliada quando o 

endossamento for realizado por uma celebridade (versus endossante desconhecido). 

H2a. A propaganda de um produto de uma marca não luxo será mais bem avaliada 

quando a estratégia de endossamento for utilizada. 

H2b. A propaganda de um produto de marca não luxo será mais bem avaliada quando o 

endossamento for realizado por uma celebridade (versus endossante desconhecido). 

H2c. O efeito das estratégias de endossamento será maior nas marcas não luxo, quando 

comparada com as de luxo. 

 

2.4 Efeito País de origem  

 

O texto a seguir trata do efeito país de origem, item correspondente a um dos objetivos 

específicos, conforme apresentado no capítulo anterior. Para Geraldi (2006), o efeito 

país de origem consiste nos estereótipos que as pessoas tendem a desenvolver com 

relação a países e, consequentemente, em relação aos produtos neles fabricados, que 
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poderão determinar a avaliação de marcas, intenção de compra e comportamento.  Essa 

temática tem sido amplamente pesquisada, investigando o efeito do país de origem na 

percepção do consumidor em relação ao produto. Ou seja, a informação sobre o país 

onde o produto foi fabricado tem um efeito cognitivo que pode inferir na imagem que o 

consumidor tem do produto, baseado na imagem que tem do país no qual foi fabricado 

(SOHAIL, 2005, CHYYSSOCHOIDIS, KRYSTALLIS; PERREAS, 2007, 

FETSCHERIN; TONCAR, 2009).  

 

Chryssochoidis, Krystallis e Perreas (2007) conceituam o efeito país de origem como 

um obstáculo intangível que um produto ou serviço enfrenta ao entrar em um novo 

mercado. Esse obstáculo, segundo os autores, é manifestado pela inclinação negativa ou 

comportamento dos consumidores a respeito de um novo produto ou serviço importado. 

 

Fetscherin e Toncar (2009), Aiello et al (2009) reforçam que frequentemente o 

consumidor constrói estereótipos a respeito de um país, o que impactará na imagem dos 

produtos ali produzidos. Os autores afirmam que os estudos demonstraram variações 

sobre esse fenômeno entre diversos países e categorias de produtos, e alguns 

demonstram que os produtos produzidos em países desenvolvidos são mais bem 

avaliados do que os produzidos em países subdesenvolvidos. Quando os consumidores 

não estão familiarizados com determinados produtos, usarão o fator imagem do país de 

origem como um critério de avaliação. Marcas oriundas de países com imagens 

positivas deverão ser mais facilmente aceitas em comparação àquelas cuja imagem do 

país de origem é negativa; essa correlação é também frequente em relação à lealdade da 

marca. Os autores entendem que o efeito país de origem é diferentemente percebido nas 

diversas categorias de produtos. Os consumidores costumam assumir que determinado 

país é especialista em determinado produto, o que elevará sua credibilidade. Ocorre 

também o inverso: determinado país pode ser estereotipado como produtor de baixa 

qualidade, o que afetará negativamente a credibilidade do produto nele produzido 

(AIELLO, et al 2009; FESTCHERIN; TONCAR, 2009). 

 

Sohail (2005), Yu, Park e Cho (2007), Aiello et al (2009), Fetscherin e Toncar (2009) 

entendem que há uma relação positiva entre os países economicamente desenvolvidos e 

os produtos nele produzidos, sendo que outros fatores que contribuem para essa 
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avaliação são a cultura e o clima político: países cuja imagem é extremista, radical, 

possuem regimes ditatoriais e, por isso, são estereotipados negativamente.  

 

O estudo de Yassin, Noor e Mohamad (2007) sugere que os consumidores farão suas 

escolhas baseados na informação do made in constantes na embalagem e avaliarão o 

produto como superior ou inferior de acordo com as percepções que têm a respeito 

daquele país. Já Chryssochoidis, Krystallis e Perreas (2007) afirmam que os estudos 

internacionais envolvendo o efeito país de origem na avaliação de vários produtos por 

consumidores revelaram resultados diversos e até contraditórios, possivelmente devido 

às diferentes combinações de amostra, país e produto estudados. A maioria dos estudos, 

segundo os autores, enfatiza a multidimensionalidade do efeito país de origem. A 

informação contida na embalagem a respeito de onde o produto foi fabricado tem 

influência na percepção do consumidor em relação à qualidade; entretanto, a magnitude 

desse efeito depende da categoria  também de  atributos específicos do produto.  

 

Chryssochoidis, Krystallis e Perreas (2007) afirmam ainda que a causa do efeito país 

pode estar relacionada ao etnocentrismo do consumidor (CE - Consumer 

Ethnocentrism), conceito que se refere a um construto generalista a respeito de 

determinado grupo ou mesmo país, e serve de base de avaliação de tudo que a ele for 

relacionado. O efeito país de origem figura como uma informação que ativa 

etnocentrismos e conhecimentos prévios que afetarão a avaliação dos atributos do 

produto.  Dentro dessa mesma perspectiva, Sohail (2005) inclui na avaliação do 

consumidor os países negativamente estereotipados: é o chamado efeito halo, ou seja, o 

produto ou serviço relacionado a determinado país é avaliado da mesma maneira que 

este. O autor acrescenta que o conhecimento desse fenômeno é essencial para 

entendimento da atitude do consumidor em relação ao produto e determinação de suas 

respectivas estratégias de marketing.  

 

Segundo Yu, Park e Cho (2007), o efeito halo influencia a inserção de plantas 

industriais em outros países, já que a combinação de ambos resultará no efeito país de 

origem positivo ou negativo. Em algumas situações os regimes totalitários ou políticas 

corruptas de um país desfavorecem o desenvolvimento e a qualidade das empresas nele 

localizadas. Já em outros casos o mau gerenciamento interno da empresa levará a uma 

avaliação negativa do efeito país de origem. O mesmo ocorre com as políticas das 
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matrizes em relação às suas filiais em outros países no tocante a treinamento, 

benefícios, investimento em tecnologia e rigor da qualidade.  

Giraldi (2006) apresenta o estudo de Verlegh e Steenkamp (1999), no qual foi realizada 

uma pesquisa quantitativa em 41 pesquisas efetuadas em todo mundo sobre o país de 

origem, no período de 1980 até 1996, a fim de verificar a solidez dos resultados 

empíricos com relação a esse efeito. Os resultados são apresentados no Quadro 8.  

Resultados de Pesquisas sobre Efeito País de Origem 

1. O efeito país de origem é maior para a avaliação da qualidade do produto do que para as 

atitudes, pois o conceito de atitude é mais amplo, envolvendo mais fatores. Da mesma forma, o 

efeito país de origem é maior para a avaliação da qualidade do produto do que para as intenções 

de compra, pois o consumidor pode perceber o produto como de alta qualidade, mas assim 

mesmo não ter condições de comprá-lo. 

 

2.O efeito país de origem não é significantemente maior para bens de consumo do que para bens 

industriais, apesar de, teoricamente, os compradores institucionais serem mais informados e 

menos influenciáveis pelas características extrínsecas do que os consumidores finais. 

 

3.Não foram encontradas diferenças significativas entre o efeito para produtos híbridos (projetos 

em um país e fabricados em outro) e não híbridos. 

 

4.O efeito país de origem é maior em estudos que comparam produtos fabricados em países 

mais desenvolvidos com produtos de país menos desenvolvidos, do que estudos que comparam 

produtos só de países mais desenvolvidos ou só de países menos desenvolvidos. 

 

5.O efeito país de origem é menor nos estudos com características  múltiplas sobre o produto do 

que em estudos com uma única  informação sobre a origem do produto. 

 

6.Os estudos com desenho experimental do tipo between-subjects, nos quais os participantes  

posicionam-se a respeito de um produto somente, levam a influências  menores de efeito país de 

origem do que estudos do tipo within-subject, nos quais os mesmos respondentes fornecem 

avaliações sobre vários produtos. 

7.O impacto do efeito país de origem não difere entre estudos que utilizam amostras de 

estudantes e estudos que utilizam amostras de consumidores em geral.  

 

Quadro 11 – Resultados Obtidos pelos Estudos sobre Efeito País  

Fonte: adaptado de Verlegh e Steenkamp (1999) apud Giraldi (2006)  
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O conteúdo do Quadro 8 reforça a opção de amostra composta por estudantes desse 

estudo, já que explicita que o estudo conduzido em estudantes não teve diferença 

significativa em comparação ao conduzido em consumidores. O Quadro 9  ilustra os 

principais conceitos de Efeito País: 

 

Conceito Autor 

O efeito do país de origem na percepção do consumidor em relação ao 

produto, ou seja, a informação sobre o país onde o produto foi fabricado 

tem um efeito cognitivo, que pode inferir na imagem que o consumidor 

tem do produto baseado na imagem que tem do país no qual foi 

produzido. 

Sohail (2005) e 

Chryssochoidis, 

Krystallis e Perreas 

(2007);  Fetscherin e 

Toncar (2009); 

O efeito país de origem consiste nos estereótipos que as pessoas tendem 

a desenvolver com relação a países e, consequentemente, em relação 

aos produtos fabricados nesses países, que poderão determinar a 

avaliação de marcas, intenção e comportamento de compra. 

Giraldi (2006) 

Quando os consumidores não estão familiarizados com determinados 

produtos, utilizarão o fator imagem país de origem como um critério de 

avaliação. Marcas oriundas de países com imagem positiva deverão ser 

mais facilmente aceitas em comparação àquelas cuja imagem do país de 

origem é negativa. 

Fetscherin e Toncar 

(2009) e Aiello et al 

(2009) 

Os consumidores farão suas escolhas baseados na informação do made 

in constantes na embalagem e avaliarão o produto como superior ou 

inferior de acordo com as percepções que tem a respeito daquele país. 

Yassin, Noor  e 

Mohamad (2007) 

O produto ou serviço relacionado a determinado país é avaliado da 

mesma maneira que a imagem que deste se tem. 
Sohail (2005) 

Os consumidores costumam assumir que determinado país é especialista 

em determinado produto, o que elevará sua credibilidade. Ocorre 

também o inverso, isto é, determinado país pode ser estereotipado como 

produtor de baixa qualidade, por exemplo, o que afetará negativamente 

a credibilidade do produto nele produzido. 

Fetscherin e Toncar 

(2009) 

O consumidor constrói estereótipos a respeito de um país, o que 

impactará na imagem dos produtos produzidos neste país. 

Fetscherin e Toncar 

(2009), Aiello et al 

(2009) 

Quadro 12 – Efeito País: Conceitos e Características 

Fonte: elaborado pela autora, com base na literatura pesquisada. 
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O conceito de efeito país de origem se relaciona com o estereótipo que as pessoas 

constroem a respeito de uma localidade, que ao longo do tempo desenvolveu uma boa 

ou má fama na produção de determinados produtos. Dessa forma, a tendência é que o 

consumidor generalize, associando boa ou má qualidade quando fica sabendo da 

procedência do produto. No capítulo de marcas e marcas de luxo, foram explanados os 

atributos da marca, inclusive seu valor, (brand equity). Relacionando os conceitos de 

marca, marca de luxo e efeito país, são formuladas as seguintes hipóteses:  

 

H3a. A percepção estereotipada negativa do consumidor em relação a um país 

influenciará negativamente a avaliação de uma marca de luxo oriunda deste país. 

H3b. A percepção estereotipada positiva do consumidor em relação a um país 

influenciará positivamente a avaliação de uma marca de luxo oriunda deste país. 

H4a. A percepção estereotipada negativa do consumidor em relação a um país 

influenciará negativamente a avaliação de uma marca não luxo oriunda deste país. 

H4b. A percepção estereotipada positiva do consumidor em relação a um país 

influenciará positivamente a avaliação de uma marca não luxo oriunda deste país. 

H5. O efeito país negativo será maior nas marcas não luxo (versus luxo). 

 

Tendo-se elaborado as hipóteses do estudo baseadas na fundamentação teórica, 

apresentam-se, a seguir, os métodos utilizados no desenvolvimento da etapa empírica 

deste estudo.  
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3. MÉTODOS  

    

Esta seção apresenta os métodos de pesquisa e descreve os experimentos realizados.  A 

Pesquisa por Experimento, conforme explicam McDaniel e Gates (2005), distingue-se 

pelo fato de o pesquisador poder modificar uma ou mais variáveis independentes, e 

observar os efeitos dessas modificações em uma variável dependente. Conceitualmente, 

o pesquisador altera ou manipula uma variável chamada experimental, de tratamento ou 

explicativa, para observar qual efeito a alteração terá em outra variável, denominada 

variável dependente. A pesquisa experimental é também conhecida como pesquisa 

causal, já que é o tipo de pesquisa que tem potencial para demonstrar que modificação 

uma variável causa em outra. Assim, o estudo também é causal, pois verifica a relação 

de causalidade, ou seja, qual efeito uma variável tem sobre outra. 

 

Considerando que este trabalho se dispôs a investigar o efeito das variáveis endosso e 

efeito país de origem em produtos de marcas de luxo, a pesquisa de campo foi dividida 

em duas seções: o experimento 1 investigou o efeito do endossador na avaliação de uma 

marca de luxo, enquanto o experimento 2 pesquisou o efeito país de origem na 

avaliação de uma marca de luxo. A pesquisa analisou comparativamente marcas 

consideradas de luxo e não luxo para dois tipos de produtos: perfumes e relógios. Por 

serem categorias de produto com grande oferta de itens no mercado de luxo, portanto 

adequados aos objetivos da pesquisa, os produtos escolhidos para os experimentos 

foram: (a) um perfume, para o de endossamento, e (b) um relógio, para o experimento 

de efeito país de origem. 

No Experimento 1 relatam-se os procedimentos metodológicos para a investigação que 

avaliou o efeito do endossador nas Marcas de Luxo e Não Luxo. 

 

 

3.1 Experimento 1- Efeito do Endossador nas Marcas de Luxo e Não Luxo  

  

Neste tópico, apresentam-se os métodos utilizados para responder aos objetivos já 

explicitados, como também verificar as hipóteses H1a, H1b, H2a, H2b e H2c 

formuladas para este estudo.  
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O subitem 3.1.1 demonstra quantitativamente como foram respaldadas as escolhas, 

tanto para marcas como para endossadores que figuraram nos questionários da pesquisa 

de campo. 

 

3.1.1 Seleção das Marcas e Endossantes 

 

Conforme especificado anteriormente, um perfume foi escolhido para o experimento de 

endossamento. Inicialmente foi levado a campo procedimento metodológico para 

escolha de qual marca de perfume representaria a categoria Marca de Luxo. Para tanto, 

foram aplicados questionários a 6 respondentes os quais deveriam indicar quais marcas 

de perfume considerariam de luxo, conforme Apêndice 1. Estes respondentes eram 

estudantes universitários, receberam os questionários impressos sob a orientação da 

pesquisadora. As marcas de perfume sugeridas pelos entrevistados foram listadas em 

forma de questionário para que 30 novos respondentes avaliassem o grau de 

luxuosidade da marca numa escala de 1 a 10 (sendo 1= esta marca não é de luxo e 10= 

essa marca é de luxo), conforme Apêndice 2. O teste t para amostras pareadas indicou 

não haver diferença significativa entre as marcas, dado que as de maior média foram 

Chanel (M=9,0) e Dolce & Gabbana (M=8,8). Apesar de a marca Chanel (M=9,0) ser 

igual estatisticamente à marca classificada como segunda colocada (MDolce 

&Gabbana= 8,8; t(29)= 0,532; p>5%), optou-se por utilizar esta marca pela tradição e 

pioneirismo em luxo. A marca de menor luxo avaliada foi Avon (M=3,13). 

 

Tendo definido as marcas de luxo (Chanel) e não luxo (Avon), foram elaborados 

anúncios publicitários para cada uma delas. Seguindo a metodologia de Experimento, 

mantiveram-se idênticos o design do produto, a tipologia de letra, enfim, todas as 

características do anúncio, alterando-se somente o nome das referidas marcas. Esses 

anúncios publicitários, chamados estímulos, são ilustrados pelas Figuras 20 e 22. 

Utilizando tais estímulos, foi elaborado e pré-testado um questionário que contemplou 

os seguintes blocos: a) checagem da manipulação dos estímulos; b) avaliação do luxo 

percebido; c) avaliação da marca; d) dados demográficos.  Para compor o item (c) 

avaliação da marca, foi feita a média dos scores obtidos nas afirmativas “esta marca de 

perfume é ótima”  “certamente compraria esta marca de perfume”  “eu recomendaria 

esta marca de perfume a um amigo”  “esta marca de perfume atende às minhas 

necessidades” e “eu confio nesta marca de perfume”.  
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O questionário foi aplicado a uma amostra de 55 respondentes para cada marca, ou seja, 

55 para a de luxo, Chanel, e 55 para a de não luxo, Avon. As Figuras 12 e 13 sintetizam 

todos os procedimentos aqui relatados: na Figura 12, para seleção da marca de luxo, e 

na Figura 13, para a de não luxo. 

 

 

 

Figura 12 - Etapas da Pesquisa Experimento 1 Marca Perfume de Luxo  

Fonte: elaborada pela autora 

 

A Figura 13 ilustra os procedimentos para escolha da marca de perfume não luxo. 

 

 

 

Figura 13 - Etapas da Pesquisa Experimento 1 Marca Perfume Não  Luxo  

Fonte: elaborada pela autora 
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3.1.2 Seleção do Endossador  

 

Dando continuidade à pesquisa de campo, fez-se necessário escolher um endossador 

célebre para figurar nos anúncios publicitários, tanto da marca de luxo como da marca 

não luxo. Dessa forma, foi solicitado a 6 estudantes que listassem celebridades que 

seriam adequadas para endossar o perfume da marca Chanel. Foi formulado 

questionário aplicado em 6 respondentes,  solicitando a indicação de  celebridades que 

poderiam endossar o perfume da marca Chanel, conforme Apêndice 3. Os respondentes 

indicaram 8  nomes de celebridades. 

 

Foram pesquisadas fotos dessas 8 celebridades indicadas para formulação de um novo 

questionário que deveria avaliar sua adequação, a fim de endossar o perfume de marca 

Chanel. Nesse questionário, novos 30 respondentes deveriam avaliar as celebridades e 

como seriam adequadas para endossar um perfume Chanel, por meio de notas de 1 a 10.  

O critério de seleção utilizado para todos os experimentos foi o da maior média de 

avaliações. A celebridade escolhida nesse processo foi Angelina Jolie (M=8,47), pois o 

teste t para amostras pareadas aplicado indicou haver diferença significativa entre 

avaliação de adequação do endossante em relação ao segundo mais bem avaliado 

(MGisele Bündchen= 7,07; t(29)= 2,23; p<5%).  

 

Feitas essas definições, foram elaborados anúncios publicitários que representaram 

estímulos, nos quais figuravam a imagem do produto com a marca Chanel somente, 

Chanel com Angelina Jolie e Chanel com a endossante não célebre. O mesmo 

procedimento foi utilizado para a marca Avon, elaborando-se um anúncio publicitário 

somente com a imagem do perfume com a marca Avon, Avon com Angelina Jolie e 

Avon com a endossante não célebre. Conforme a metodologia de Experimento, 

mantiveram-se idênticos o design do produto, a tipologia de letra, enfim, todas as 

características do anúncio, alterando-se somente o nome das referidas marcas e os 

endossadores. Utilizando tais estímulos, foi elaborado e pré-testado um questionário que 

contemplou os blocos: a) checagem da manipulação dos estímulos; b) avaliação da 

propaganda como de luxo, principalmente o luxo embutido na marca; c) avaliação da 

marca, feita pela média dos scores obtidos nas afirmativas “esta marca de perfume é 

ótima”  “certamente compraria esta marca de perfume “eu recomendaria esta marca de 
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perfume a um amigo”  “esta marca de perfume atende às minhas necessidades”  “eu 

confio nesta marca de perfume”; o reconhecimento do endossador pelo respondente e se 

era adequado à divulgação da marca; os dados demográficos do respondente.  

 

A Figura 14 sintetiza os procedimentos aqui relatados. 

 

 

 

 

Figura 14 - Etapas da Pesquisa Experimento 1 Marcas de Luxo e Não Luxo com Endossador 

Célebre. 

Fonte: elaborada pela autora 

 

A partir da celebridade e das marcas de perfume escolhidas, foram elaborados os 

estímulos, conforme as Figuras 15, 16, 17 e 18.: 
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Figura 15 - Estímulo da Marca de Luxo sem Utilização de Endossante 

Fonte: elaborada pela autora 

 

A Figura 16  ilustra o estímulo da marca de luxo com a utilização de endossante célebre: 

 

Figura 16 - Estímulo da Marca de Luxo com a Utilização de Endossante Célebre 

Fonte: elaborada pela autora 

 

A Figura 17 traz o estímulo elaborado para marca não luxo: 
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Figura 17 - Estímulo para Marca Não Luxo Sem Utilização de Endossante 

Fonte: elaborada pela autora 

 

A Figura 18 representa estímulo elaborado para marca não luxo, com endossador 

célebre: 
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Figura 18 - Estímulo para Marca Não Luxo com Utilização de Endossante Célebre 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Para a escolha do endossante não célebre, foram elaborados questionários com modelos 

desconhecidas e solicitado aos respondentes que informassem quais seriam as mais 

indicadas para endossar o perfume de luxo, em 1º, 2º e 3º lugar. Na sequência, o 

respondente deveria indicar se conhecia a modelo  sendo 1 “certamente desconhe o” a 

10 “certamente conhe o”.  A modelo escolhida foi a “A”  conforme Apêndice 5, com 

36,67% das indicações como mais indicada e baixo percentual de notoriedade. A Figura 

24 ilustra o procedimento descrito acima. 

 

Finalizadas essas definições, foram elaborados estímulos, representados por anúncios 

publicitários nos quais figuraram as marcas escolhidas tanto para a marca de luxo com o 

endossador não célebre (Figura 25) quanto para a de não luxo com endossador não 

célebre (Figura 26). Utilizando tais estímulos, foi elaborado e pré-testado um 

questionário que contemplou os blocos: a) checagem da manipulação dos estímulos; b) 

avaliação da propaganda como de luxo, principalmente o luxo embutido na marca; c) 

avaliação da marca, feita pela média dos scores obtidos nas afirmativas “esta marca de 

perfume é ótima”  “certamente compraria esta marca de perfume”  “eu recomendaria 

esta marca de perfume a um amigo”  “esta marca de perfume atende às minhas 

necessidades”  “eu confio nesta marca de perfume”; o reconhecimento do endossador 

pelo respondente e se era adequado à divulgação da marca; os dados demográficos do 

respondente.  O questionário foi aplicado a uma amostra de 55 respondentes para cada 
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marca com o endossador não célebre, ou seja, Chanel para a de luxo e Avon para a de 

não luxo. 

 

 

 

Figura 19 – Etapas da Pesquisa Experimento 1 Marca de Luxo  e Não Luxo com Endossador 

Não Célebre 

Fonte: elaborada pela pesquisadora 

 

A Figura 20 traz o estímulo elaborado da marca de luxo com a utilização de endossante 

não célebre. 
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Figura 20- Estímulo da Marca de Luxo com a Utilização de Endossante Não Célebre 

Fonte: elaborada pela autora 

 

  A Figura 21 traz o estímulo elaborado da marca não luxo: 

 

 

Figura 21 - Estímulo para Marca Não Luxo com Utilização de Endossante Não Célebre 

Fonte: elaborada pela autora 
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3.1.3 Plano de análise de dados do Experimento 1 

 

O Plano de análise de dados contemplou a etapa de coleta por meio de questionário 

impresso, conforme especificado anteriormente, aplicado a 55 respondentes por 

estímulo, num total de 330 entrevistas, conforme ilustra o Quadro 13. 

 

 

Categoria do Estímulo Amostra 

Somente Chanel 55 

Chanel com endossador célebre (Angelina Jolie) 55 

Chanel com endossador não célebre 55 

Somente Avon 55 

Avon com endossador célebre (Angelina Jolie) 55 

Avon com endossador não célebre (Angelina Jolie) 55 

Total 330 

Quadro 13 – Distribuição dos Estímulos e Questionários Experimento 1 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

O questionário, além do anúncio publicitário que foi avaliado, contemplou os blocos: a) 

checagem da manipulação dos estímulos; b) avaliação da propaganda como de luxo, 

principalmente o luxo embutido na marca; c) avaliação da marca, feita pela  média dos 

scores obtidos nas afirmativas “esta marca de perfume é ótima”  “certamente compraria 

esta marca de perfume”  “eu recomendaria esta marca de perfume a um amigo”  “esta 

marca de perfume atende às minhas necessidades”  “eu confio nesta marca de perfume”;  

d) o reconhecimento do endossador pelo respondente e se era adequado à divulgação da 

marca; e) dados demográficos do respondente.  

 

O questionário foi aplicado a uma amostra de 55 respondentes para cada marca com o 

endossador não célebre, ou seja, Chanel para a de luxo e Avon para a de não luxo. 

 

Após a tabulação dos dados, foi feita a análise de comparação de médias, ANOVA, 

utilizando o software SPSS. Field (2009) explica que, quando se trabalha com diversos 

grupos, é mais recomendável a utilização do ANOVA, já que, quando utilizado o teste t, 

testam-se hipóteses de que duas populações de onde as amostras foram retiradas 

apresentam a mesma média e, da mesma forma, o ANOVA informa se três ou mais 

médias populacionais são iguais; assim, testa-se a hipótese de que as médias de todas as 
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condições são iguais. A população do estudo corresponde ao número de universitários 

do estado de São Paulo.  O desenho experimental foi do tipo between-subjects, no qual 

os participantes respondem a um questionário do experimento somente, o que evita o 

cansaço do entrevistado em responder a várias pesquisas, o que pode levá-lo a não fazê-

lo com zelo. Como também se trata de um experimento com manipulação de variáveis, 

o respondente que tivesse em suas mãos um questionário com um anúncio publicitário 

de perfume Chanel e outro praticamente idêntico de Avon, poderia desconfiar das 

intenções do pesquisador. Os questionários foram distribuídos randomicamente, sendo 

que a amostra contemplou 55 respondentes para cada estímulo, num total de 330 

entrevistas, conforme Quadro 10. 

 

3.2 Experimento 2 - Efeito País de Origem  

 

Dando continuidade à pesquisa de campo, este tópico trata dos métodos utilizados para 

atingir os objetivos referentes ao efeito país de origem, como também para verificar as 

hipóteses H3a, H3b, H4a, H4b e H5 formuladas para este estudo. O subitem 3.2.1 

demonstrará quantitativamente como foram respaldadas as escolhas, tanto para marcas 

de relógio como para países que figuraram nos questionários da pesquisa de campo. 

 

3.2.1 Seleção dos Estímulos de Efeito País de Origem  

 

A seguir são apresentadas as etapas, o detalhamento do desenvolvimento dos estímulos 

para a realização e os resultados do Experimento 2 desta pesquisa. O Experimento 2 

teve por objetivo verificar o efeito país de origem da marca de luxo, contemplado nas 

hipóteses H3a e H3b. O mesmo procedimento utilizado em relação ao Experimento 1, 

do Endossador, foi replicado para avaliação do efeito país de origem.  

 

Foram aplicados 6 questionários, para que os respondentes indicassem  marcas de 

relógio que considerassem de luxo. A partir da lista dos indicados, foi formulado 

questionário para avaliação dessas marcas, e aplicado a 30 estudantes, conforme 

Apêndices 8 e 9. O processo para seleção da marca está ilustrado na Figura 22. 
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A marca com maior média de avaliação foi a Rolex (M=9,7), que pós-verificação via 

teste t para amostras pareadas indicou haver diferença significativa entre sua avaliação 

de luxo em relação ao segundo mais bem avaliado (MFerrari= 8,56; t(29)= 2,984; p<1%).  

 

 

 
Figura 22 - Etapas da Pesquisa Experimento 2 Marca Relógio de Luxo  

Fonte: elaborada pela autora 

 

Para escolha da marca de relógio não luxo, utilizou-se o mesmo processo descrito 

acima, mas com o objetivo de verificar a marca de menor avaliação, conforme ilustra a 

Figura 23. 

 

 

 
Figura 23- Etapas do Experimento 2: Marca Relógio Não Luxo  

Fonte: elaborada pela autora 
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A marca escolhida como não luxo foi a Orient (M= 4,67), pois teve menor média na 

avaliação de marcas, conforme Apêndice 16. Finalizadas essas definições, foram 

elaborados estímulos, representados por anúncios publicitários nos quais figuraram as 

marcas escolhidas tanto para a marca de luxo (Figura 30) quanto para a de não luxo, 

(Figura 27). Utilizando tais estímulos, foi elaborado e pré-testado um questionário, o 

qual, além do anúncio publicitário a ser avaliado, contemplou outros blocos, sendo a) 

checagem da manipulação dos estímulos, b) avaliação da propaganda e c) dados 

demográficos. O questionário foi aplicado a uma amostra de 55 respondentes para cada 

marca, ou seja, Rolex para a de luxo e Orient para a de não luxo. 

 

Posteriormente foi formulado questionário solicitando a 6 respondentes a indicação de 

países que suscitassem alta qualidade na manufatura de relógios, e a outros que 

indicassem países que suscitassem baixa qualidade de manufatura. A partir dessas listas 

foram replicados 30 questionários para avaliação de países na manufatura de relógios, 

pedindo-se a indicação da avaliação 1 para a baixa qualidade de manufatura de relógios 

e 10 para a alta qualidade de manufatura de relógios. O país selecionado como alta 

qualidade de manufatura de relógios foi a Suíça (M= 9,033), pois o teste t para amostras 

pareadas indicou haver significativa diferença entre sua avaliação de luxo em relação ao 

segundo mais bem avaliado  (MItália= 8,633; t(29)= 1,293; p<1%). O país com menor 

média em qualidade de manufatura foi Moçambique (M=3,13), seguido de África do 

Sul (M=3,366) e Paraguai (M=3,667). O teste t para amostras pareadas indicou haver 

significativa diferença entre a avaliação de Moçambique (M=3,13) e África do Sul 

(M=3,366; t(29)= 0,745; p<0,05). O teste t para amostras pareadas envolvendo 

Moçambique (M=3,13) e Paraguai (M=3,667; t(29)=0,951; p <0,05) mostrou haver 

diferença significativa entre as médias dos países África do Sul e Paraguai (p<1%), 

dado que Moçambique teria realmente a média mais baixa. Dessa forma, foi possível a 

elaboração de estímulos de marca luxo (Rolex) e não luxo (Orient), com efeito país de 

origem negativo (Moçambique) e positivo (Suíça). 

 

A Figura 29 ilustra o processo descrito acima relativo a efeito país de origem negativo 

para marcas luxo e não luxo. 
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Figura 24- Etapas do Experimento 2:  Efeito País de Origem Negativo  

Fonte: elaborada pela autora 

 

A Figura 25 retrata o processo realizado para determinação do efeito país de origem 

positivo para marcas de luxo e não luxo.  

 

 

 

Figura 25- Etapas do Experimento 2: Efeito País de Origem Positivo  

Fonte: elaborada pela autora 
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A Figura 26 traz o estímulo elaborado para marca não luxo sem efeito 

país:

 

Figura 26- Estímulo para Marca Não Luxo Sem Efeito País de Origem 

Fonte: elaborada pela autora 

 

A Figura 27 traz o estímulo elaborado para marca não luxo com efeito país de origem 

positivo: 

 
Figura 27– Estímulo de Efeito País de Origem Positivo para Marca Não Luxo 

Fonte: elaborada pela autora 
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A Figura 28  ilustra o estímulo do efeito país de origem negativo para marca não luxo: 

 

 

Figura 28 – Estímulo Efeito País de Origem Negativo para Marca Não Luxo 

Fonte: elaborada pela autora 

 

A seguir, apresentam-se os estímulos elaborados para marcas de luxo.  

A Figura 29 ilustra o estímulo elaborado para marca de luxo sem efeito país de origem. 

 
 
Figura 29 – Estímulo Marca Luxo Sem Efeito País de Origem 

Fonte: elaborada pela autora 
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A Figura 30 ilustra o estímulo elaborado para marca de luxo com efeito país de origem 

positivo. 

 

Figura 30– Estímulo Marca Luxo com Efeito País de Origem Positivo 

Fonte: elaborada pela autora 

 

A seguir o estímulo elaborado para marca de luxo com efeito país de origem negativo: 

 

Figura 31 – Estímulo Marca Luxo Com Efeito País  de Origem Negativo 

Fonte: elaborada pela autora 
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3.2.3 Plano de Análise de Dados do Experimento 2 

 

O Plano de análise de dados contemplou a etapa de coleta por meio de questionário 

impresso, conforme anteriormente especificado, aplicado a 55 respondentes por 

estímulo, num total de 330 entrevistas, conforme ilustra o Quadro 14. 

 

Categoria do Estímulo Amostra 

Somente Rolex 55 

Rolex com efeito país de origem positivo (Suíça) 55 

Rolex com efeito país de origem negativo (Moçambique) 55 

Somente a marca Orient  sem efeito país de origem 55 

Orient com efeito país de origem positivo (Suíça) 55 

Orient com efeito país de origem negativo (Moçambique) 55 

Total 330 

Quadro 14 – Distribuição dos Estímulos e Questionários do Experimento 2 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

O questionário, além do anúncio publicitário que foi avaliado, contemplou outros 3 

blocos, sendo: a) checagem da manipulação dos estímulos; b) avaliação da propaganda 

como de luxo, principalmente o luxo embutido na marca; c) avaliação da marca,  feita 

pela  média dos scores obtidos nas afirmativas “esta marca de perfume é ótima”  

“certamente compraria esta marca de relógio”  “eu recomendaria esta marca de relógio a 

um amigo”  “esta marca de relógio atende às minhas necessidades”  “eu confio nesta 

marca de relógio”   e os dados demográficos do respondente.  

 

Após a tabulação dos dados, foi feita a análise de comparação de médias, ANOVA, 

utilizando o software SPSS. Field (2009) explica que quando se trabalha com diversos 

grupos, é mais recomendável a utilização do ANOVA, já que quando utilizado o teste t, 

testam-se hipóteses de que duas populações de onde as amostras foram retiradas 

apresentam a mesma média e, da mesma forma, o ANOVA informa se três ou mais 

médias populacionais são iguais; assim, testa-se a hipótese de que as médias de todas as 

condições sejam iguais. A população do estudo corresponde ao número de 

universitários do Estado de São Paulo. O desenho experimental foi do tipo between-

subjects, no qual os participantes respondem a respeito de um produto somente. Os 

questionários foram distribuídos randomicamente, sendo que a amostra contemplou 55 

respondentes para cada estímulo, num total de 330 entrevistas,  conforme Quadro 11.                                                                                                                                    
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O Quadro 15 traz a Matriz de Amarração, sintetizando o problema de pesquisa, objetivo geral e específicos e suas respectivas hipóteses e 

experimentos realizados. 

PROBLEMA DE PESQUISA OBJETIVO GERAL OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESE EXPERIMENTO 

Qual o efeito do endossador e do 

efeito país na avaliação de uma 

marca de luxo?  

 

Identificar o efeito do 

endossador e do efeito país na 

avaliação de uma marca de luxo. 

sum 

Verificar o efeito do endosso 

na avaliação de uma marca 

de luxo  

 

H1a. A propaganda de um produto de uma marca de luxo será 

mais bem avaliada quando a estratégia de endossamento for 

utilizada 

1 

H1b. A propaganda de um produto de marca de luxo será mais 

bem avaliada quando o endossamento for realizado por uma 

celebridade (versus endossante desconhecido) 

1 

H2a. A propaganda de um produto de uma marca não luxo será 

mais bem avaliada quando a estratégia de endossamento for 

utilizada 

1 

H2b. A propaganda de um produto de marca não luxo será 

mais bem avaliada quando o endossamento for realizado por 

uma celebridade (versus endossante desconhecido) 

1 

H2c. O efeito das estratégias de endossamento será maior nas 

marcas não luxo, quando comparada com as de luxo. 
1 

Investigar o efeito país de 

origem na avaliação do 

consumidor de uma marca 

de luxo 

H3a. A percepção estereotipada negativa do consumidor em 

relação a um país de origem influenciará negativamente a 

avaliação de uma marca de luxo oriunda deste país 

2 

H3b. A percepção estereotipada positiva do consumidor em 

relação a um país de origem influenciará positivamente a 

avaliação de uma marca de luxo oriunda deste país. 

2 

H4a. A percepção estereotipada negativa do consumidor em 

relação a um país de origem influenciará negativamente a 

avaliação de uma marca não luxo oriunda deste país. 

2 

H4b. A percepção estereotipada positiva do consumidor em 

relação a um país de origem influenciará positivamente a 

avaliação de uma marca não luxo oriunda deste país 

2 

H5. O efeito país de origem negativo será maior nas marcas 

não luxo (versus luxo). 
2 

Quadro 15 – Matriz de Amarração 

Fonte: elaborado pela autora 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

 

O objetivo principal desta seção é descrever os resultados observados na etapa empírica do 

estudo e explanar acerca de cada resultado dos experimentos realizados. O Experimento 1 

objetivou verificar o efeito do endossador nas marcas de luxo e não luxo. O Experimento 2 

investigou o efeito país de origem nas marcas de luxo e não luxo. No início de cada seção 

serão apresentados brevemente os procedimentos de cada experimento.  

 

 

4.1 Resultados Referentes ao Experimento 1- Efeito do Endossador nas Marcas de Luxo 

e Não Luxo 1  

 

O Experimento 1 tratou  o efeito do endossamento na avaliação de  marcas de luxo e não luxo. 

Para realização deste experimento foi escolhido o produto perfume e, via questionário 

impresso, foram eleitas pelos respondentes a marca Chanel – a de maior luxo embutido na 

categoria perfume – e Avon – a de menor luxo. Assim sendo, para fins deste estudo, a marca 

Chanel  representou a marca luxo e Avon a marca não luxo.  

 

Como visto no capítulo de métodos, o procedimento para determinação do endossador que 

figuraria nos anúncios publicitários contemplou diferentes etapas para a escolha de um 

endossador célebre e outro não célebre. Empiricamente, solicitou-se a 6 pessoas que 

indicassem quais celebridades seriam adequadas para endossar o perfume Chanel. 

Sequencialmente, elaborou-se um questionário impresso com os nomes de celebridades 

indicadas, para que fossem avaliadas de 1 a 10, por uma amostra de 30 respondentes. A 

celebridade que obteve maior média na avaliação foi Angelina Jolie.   

 

Também como visto no capítulo de métodos, para definição de uma modelo não célebre, 

foram selecionadas fotos de modelos que considerava desconhecidas. Elaborou-se um 

questionário com essas fotos e aplicou-se a uma amostra de 30 pessoas. Os respondentes, 

além de indicar quais modelos seriam mais adequadas para endossar o perfume Chanel, 

deveriam declarar se conheciam a modelo.   

 

Realizados os procedimentos descritos acima, foram elaborados estímulos em forma de 

anúncios publicitários, manipulando as variáveis luxo e não luxo, célebre e não célebre, 
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resultando em diferentes grupos de questionários. O primeiro anúncio trouxe Angelina Jolie 

como endossadora do perfume Chanel; o segundo, a modelo não célebre endossando o 

perfume Chanel; e o último expôs o perfume Chanel, sem nenhum endossador.  Similarmente 

para o perfume não luxo, Avon, um anúncio trazia Angelina Jolie endossando o perfume 

Avon; outro, a modelo não célebre como endossadora e, finalmente, um anúncio do perfume 

sem endossamento. Cada grupo de questionários foi aplicado a 55 respondentes. 

  

Executada a pesquisa de campo via questionários impressos com as características acima 

descritas, seguem-se os dados. A amostra do Experimento 1, referente ao endossamento, foi 

composta por 302 estudantes, sendo 38% do sexo masculino e 62% do sexo feminino, com 

idade média de 25 anos e desvio padrão 6,27. Dentre os respondentes, 48% estudam em 

período noturno e 52% em período diurno, em instituições privadas, sendo que 90% exercem 

atividade remunerada. A caracterização da amostra por curso está representada na Tabela 1. 

 

  f fr% Fr% (acumulada) 

Curso    

Comércio Exterior 102 33,8 33,8 

Administração 87 28,8 62,6 

Marketing 28 9,3 71,9 

Contabilidade 25 8,3 80,2 

Nutrição 16 5,3 85,5 

Qualidade 13 4,3 89,8 

Logística 8 2,6 92,4 

Processos Gerenciais 6 2,0 94,4 

Economia 6 2,0 96,4 

Não responderam 11 3,6 100,0 

Total 302 100,0  

                 Tabela 1 – Caracterização da Amostra do Experimento 1 por Curso 

                 Fonte: elaborada pela autora, com base nos resultados obtidos                

    Legenda:  f = frequência,  fr%= frequência percentual; Fr%= frequência percentual acumulada 

                                 

 

Dos entrevistados, 29,8% frequentavam o curso de Administração; outros 9,3%, Marketing e 

8,3%, Contabilidade. Os cursos de Nutrição e Qualidade tiveram 5,3% e 4,3% 

respectivamente, e finalmente os cursos de Logística, Processos Gerenciais, Economia com 

cerca de 2% cada um. A Tabela 2 caracteriza a amostra por semestre. 
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Semestre do Curso f fr% Fr% (acumulada) 

2º. 39 12,9 12,9 

3 º. 80 26,5 39,4 

4 º. 61 20,2 59,6 

5 º. 28 9,3 68,9 

6 º. 63 20,9 89,8 

7 º. 1 0,3 90,1 

8 º. 11 3,6 93,7 

Não responderam 19 6,3 100,0 

Total 302 100,0  

                Tabela 2 – Caracterização da Amostra por Semestre. 

                Fonte: elaborada pela autora, com base nos resultados obtidos. 

                Legenda: f = frequência, fr%= frequência percentual, Fr%= frequência percentual acumulada. 

 

Dentre os entrevistados, 26,5% cursavam o 3º semestre, seguidos dos que cursavam o 6º 

semestre com 20,9%, 4º semestre com 20, 2% e  2º semestre com 12,9%.  A Tabela 3 ilustra a 

composição da amostra por renda. 

 

Renda  f fr% Fr% (acumulada) 

Até R$ 1000,00 75 24,8 24,8 

De R$ 1001,00 a R$ 2000,00 143 47,4 72,1 

De R$ 2001,00 a R$ 3000,00 30 9,9 82,0 

Mais que R$ 3000,00 24 7,9 89,9 

Não responderam 30 9,9 100,0 

Total 302 100,0  

                 Tabela 3 – Caracterização da Amostra por Renda Individual 

                 Fonte: elaborada pela autora, com base nos resultados  obtidos  

                 Legenda: f = frequência, fr%= frequência percentual, Fr%= frequência percentual acumulada 

 

              

Os dados revelam que a faixa de renda entre R$ 1001,00 e R$ 2.000,00 foi a mais frequente, 

assinalada por 47,4% dos respondentes. Os que ganham até R$ 1.000,00 representaram 24,8% 

da amostra, indicando que a renda acumulada dessas duas faixas de renda é de 72,1% dos 

entrevistados. Embora a amostra tenha sido composta de estudantes, percebe-se que a faixa 

salarial individual ainda é baixa. 
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Com o objetivo verificar a eficiência dos estímulos, utilizou-se a pergunta do questionário: 

“essa pessoa é adequada para fazer o anúncio publicitário desta marca?”.  Essa questão 

deveria apontar se a escolha do endossador foi acertada como metodologia do experimento 

para o anúncio publicitário de perfume, tanto para o endossador célebre quanto para o não 

célebre.  A Tabela 4 apresenta a frequência, a média e desvio-padrão desses dados. 

 

 

 Endosso f M   s 

Adequação do 

Endossador 

Célebre 84 3,9762 0,17 

Não Célebre 105 3,8476 0,17 

           Tabela 4 – Análise da Adequação do Endossador para o Experimento 1                            
            Fonte: elaborada pela autora, com base nos resultados obtidos  

            Legenda: f = frequência, M= média, s= desvio-padrão 

 

 

O teste t indicou que ambos os endossadores obtiveram médias estatisticamente iguais 

(t(187)=0,740;p>0,10). O resultado aponta para uma escolha assertiva dos endossadores para 

ambos os anúncios publicitários. O teste mostra que a modelo é adequada mesmo não sendo 

célebre. Indica também que não houve rejeição da modelo por parte dos entrevistados, ou 

seja, elimina-se essa interferência na avaliação da marca. 

   

Na Tabela 5 apresenta-se a análise da avaliação sobre o luxo percebido na marca.   

 

 

 Marca f M s  

Avaliação Luxo 
Chanel 155 4,4645 0,84728 

Avon 144 2,2917 1,23964 

                   Tabela 5 – Avaliação de Luxo Percebido na Marca para o Experimento 1. 

                     Fonte: elaborada pela autora, com base nos resultados obtidos  

                     Legenda: f = frequência, M= média, s= desvio-padrão 

  

 

 

A marca Chanel obteve maior média (M=4,464) e a Avon, (M=2,29). O teste t 

(t(297)=17,802); p<0,01 indicou que as médias são estatisticamente diferentes. O resultado 

confirma a escolha da marca Chanel como representante de marcar de luxo e Avon como não 

luxo – os entrevistados identificaram Chanel como luxo e Avon como não luxo.  
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O reconhecimento das marcas foi verificado por meio da seguinte afirmativa “certamente 

conhe o esta marca”. O resultado pode ser verificado na Tabela 6. 

 

 Marca f M s 

Reconhecimento 
Luxo (Chanel) 83 4,4819 1,1408 

Não Luxo (Avon) 106 4,2804 1,2959 

                 Tabela 6 – Avaliação de Reconhecimento da Marca para o Experimento 1 

                 Fonte: elaborada pela autora, com base nos resultados obtidos  

                  Legenda: f = frequência, M= média, s= desvio-padrão 
 

Aplicando-se o teste t, pode-se concluir que as médias da variável reconhecimento são 

significativamente iguais entre os dois grupos, tanto as de luxo como de não luxo (t(187)= 

15,438; p< 0,001).   A Tabela 7 apresenta a estatística multivariada entre os fatores estudados. 

  

Marca Endosso f M      s 

Luxo (Chanel) 

Celebridade 46 3,4391 1,05377 

Não Célebre 54 3,4296 1,01862 

Sem Endossador 55 3,4291 0,91118 

Total 155 3,4323 0,98627 

Não Luxo 

(Avon) 

Celebridade 38 3,1408 0,89849 

Não Célebre 54 2,8028 1,01034 

Sem Endossador 55 2,5900 0,88868 

Total 147 2,8105 0,95602 

Total 

Celebridade 84 3,3042 0,99208 

Não Célebre 108 3,1162 1,05770 

Sem Endossador 110 3,0095 0,99005 

Total 302 3,1296 1,01876 

              Tabela 7 – Estatística Multivariada dos Fatores Estudados no Experimento 1.           

              Fonte: elaborada pela autora, com base nos resultados obtidos na pesquisa 

               Legenda: f = frequência, M= média, s= desvio-padrão  
 

 

A variável dependente utilizada é resultante do score agregado dos seguintes itens: a) esta 

marca de perfume é ótima; b) certamente compraria esta marca de perfume; c) eu 

recomendaria esta marca de perfume a um amigo; d) esta marca de perfume atende às minhas 

necessidades; e) eu confio nesta marca de perfume. O Alpha de Cronbach apresentou 

resultado de 0,83, acima, portanto, do nível mínimo de confiabilidade, de 0,7; confirmando-

se, assim, o grupo de questões acima utilizadas para avaliação da marca. 
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A Tabela 8 apresenta a ANOVA do Experimento 1. 

 

Fonte de Variação 
Soma dos 

Quadrados 
gL 

Média dos 

Quadrados 
F Sig. 

Modelo Corrigido 35,988
a
 5 7,198 7,708 0,000 

Intercepto 2919,769 1 2919,769 3126,657 0,000 

Marca 25,628 1 25,628 27,444 0,000 

Endosso 3,740 2 1,870 2,002 0,137 

Marca X Endosso 3,471 2 1,736 1,859 0,158 

Erro 276,414 296 0,934   

Total 3270,378 302    

Total Corrigido 312,402     

       Tabela 8 – ANOVA do Experimento 1. 

       Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados obtidos 

 

Por meio da ANOVA observa-se que tanto o endosso quando a interação marca X endosso 

apresentaram valores de F não significativo a 5%; sendo assim, não se rejeita a hipótese de 

igualdade entre endosso e entre a interação marca e endosso nas marcas de luxo e não luxo, o 

que sugere uma ANOVA com apenas um fator, sendo a marca como fonte de variação que 

apresenta o valor de F=27,444 com p-valor aproximadamente igual a zero, rejeitando-se,  

assim, a hipótese de igualdade entre as marcas. Isso significa que o único elemento que está 

fazendo alterar a variância da avaliação é o fato de a marca ser de luxo, pois a média que se 

observa na Tabela 10 é de 3,43, diante de M= 2,81 para não luxo, que são diferentes em nível 

de significância (p<0,01%)  

 

A Tabela 9 traz a análise de comparações múltiplas para o Experimento 1 

 (I) Endosso (J) Endosso 
Diferença 

Média (I-J) 

Erro- 

Padrão 
p -valor 

Celebridade 
Não Célebre 0,1880 0,14058 0,410 

Sem Endosso 0,2946 0,14002 0,111 

Não Célebre 
Celebridade -0,1880 0,14058 0,410 

Sem Endosso 0,1067 0,13090 0,718 

Sem Endosso 
Celebridade -0,2946 0,14002 0,111 

Não Célebre -0,1067 0,13090 0,718 

            Tabela 9- Análise de Comparações Múltiplas para o Experimento 1.        

             Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados obtidos. 
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A Tabela 9 expõe os resultados das comparações múltiplas entre a avaliação de marcas de 

luxo e o uso de endossadores. Observa-se que não houve diferença significativa em relação às 

médias de avaliação de marcas de luxo, pois nenhum p-valor apresentou-se significativo, ou 

seja, p>5%.  A Tabela 10 analisa o efeito endossador célebre em relação comparado com a 

ausência de endossante para marcas de luxo. 

  

Marca Luxo Média N t Sig. 

Endossador Célebre 3,1408 46 0,51 0,950 

Sem Endosso 3,4291 55   

     

                 Tabela 10-  Teste t para Endossador Célebre e Sem Endosso para Marca Luxo        

                 Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados obtidos. 

 

Para as marcas de luxo, a variável endosso não teve efeito significativo, conforme demonstra 

o teste t (t(99) = 0,5; p> 5%). A Tabela 11 ilustra a comparação das médias de avaliação da 

marca de luxo sem endosso e com endossador não célebre. 

 

Marca Luxo Média N t Sig. 

Endossador Não Célebre 3,4296 46 0,46 0,964 

Endossador Célebre 3,4391 54   

     

                 Tabela 11- Teste t para Endossador Célebre e Não Célebre para Marca Luxo        

                 Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados obtidos. 

 

O teste t para amostras pareadas indicou não haver diferenças significativas entre as médias 

de avaliação das marcas de luxo, com endossador célebre e não célebre (t(98)=0,46; p>5%). 

Os dados permitem verificar que o endosso não contribuiu para diferenciação das médias de 

avaliação de marcas de luxo.  

 

A Tabela 12 analisa o efeito endossador célebre em relação à ausência de endossante, para 

marcas não luxo. 

  

Marca Não Luxo Média N t Sig. 

Endossador Célebre 3,1408 38 2,925 0,004 

Sem Endosso 2,5900 55   

     

                 Tabela 12- Teste t para Endossador Célebre e Sem Endosso para Marca Não Luxo        

                 Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados obtidos. 
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O teste t para amostras pareadas indicou haver diferença significativa entre as médias de 

avaliação de marcas não luxo, com o uso de endossador célebre e sem endossador 

(t(91)=2,92; p<5%). A Tabela 13 ilustra o teste t comparativo entre as médias de avaliação da 

marca não luxo com o uso de endossador célebre e não célebre. 

 

Marca Não Luxo Média N t Sig. 

Endossador Não Célebre 2,8028 38 1,653 0,102 

Endossador Célebre 3,1408 54   

     

                 Tabela 13- Teste t para Endossador Não Célebre e Sem Endosso para Marca Não Luxo        

                 Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados obtidos. 

 

Os dados indicam não haver diferença significativa entre as médias de avaliação de marcas 

não luxo com o endossador célebre e não célebre. 

O teste t indicou não haver diferenças significativas entre as médias de avaliação das marcas 

não luxo para endossador e não célebre (t(90)=1,653; p> 5%). 

 

Os resultados do Experimento 1, apontados na Tabela 12 e referendados pelo ANOVA           

( Tabela 11), são ilustrados na  Figura 33 .  

 

 

 
 
Figura 32 – Comparação entre a marca avaliada e o endosso para o Experimento 1 

Fonte: elaborada pela autora, a partir dos resultados da pesquisa, indicados na Tabela 9.  
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Conforme demonstrado anteriormente, estatisticamente as médias de avaliação de marca de 

luxo não apresentaram diferenças significativas; houve uso do endosso com celebridade, com 

endossador não célebre e sem endosso. Os dados indicaram que a variável endosso não teve 

efeito significativo nas médias de avaliação de marca de luxo. Também não houve diferença 

significativa entre o endossamento feito por celebridade e por não célebre nas médias de 

avalições de marcas não luxo (t(90)=1,653; p> 5%). Entretanto, houve diferença 

estatisticamente significativa entre o endossamento feito por celebridade quando comparado à 

avaliação do anúncio publicitário sem endossamento (t(91)=2,92; p<5%) 

. 

As hipóteses H1a  “a propaganda de um produto de uma marca de luxo será mais bem 

avaliada quando a estratégia de endossamento for utilizada”  e H1b, “a propaganda de um 

produto de marca de luxo será mais bem avaliada quando o endossamento for realizado por 

uma celebridade (versus endossante desconhecido ” n o foram confirmadas para as marcas de 

luxo. As teorias de endossamento foram elaboradas baseadas nas premissas e características 

referentes às marcas. No entanto, as marcas de luxo possuem características específicas, como 

o status, a suntuosidade, o nome estabelecido e reconhecido no mercado. É razoável supor 

que deva haver uma revisão da teoria do endossamento para tais marcas, consistindo já neste 

ponto uma contribuição do presente estudo.  

 

A hipótese H2a  “a propaganda de um produto de uma marca n o lu o será mais bem avaliada 

quando a estratégia de endossamento for utilizada” foi confirmada. Já a hipótese H2b. “a 

propaganda de um produto de marca não luxo será mais bem avaliada quando o endossamento 

for realizado por uma celebridade (versus endossante desconhecido ” foi rejeitada, pois não 

houve diferença significativa na avaliação quando a estratégia de endosso é utilizada por 

endossante célebre ou não célebre. A hipótese H2c “o efeito das estratégias de endossamento 

será maior nas marcas não luxo, quando comparada com as de lu o” foi confirmada  já que 

houve efeito do endossamento com celebridade nas marcas não luxo.  

 

4.2 Resultados Referentes ao Experimento 2 – Efeito País de Origem  nas Marcas Luxo e 

Não Luxo 

 

Como visto no capítulo de métodos, o Experimento 2 verificou a influência do efeito país de 

origem nas marcas de luxo e não luxo. Para realização deste segundo experimento foi 

escolhido o produto relógio. Para defini  o de qual marca representaria a categoria de “marca 
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de lu o” e qual “marca n o lu o”  solicitou-se a 6 pessoas que indicassem marcas de relógio 

que considerassem de luxo. As marcas indicadas foram listadas e avaliadas de 1 a 10, por 

outros 30 respondentes. A marca que obteve maior média e considerada de luxo foi a Rolex. 

Já a marca que obteve menor média na avaliação e considerada não luxo foi a Orient.  

 

Para determinação da variável país, foi necessário eleger uma marca para representar a 

categoria efeito país de origem positivo e outro para efeito país de origem negativo. Solicitou-

se a 6 pessoas que indicassem países com baixa qualidade de manufatura de relógios e a 

outras 6, países que suscitassem alta qualidade na manufatura de relógios. Resultaram-se dois 

questionários, o primeiro para avaliação de 1 a 10, dos países apontados como de alta 

qualidade na manufatura de relógios, e o segundo para avaliação daqueles países indicados 

como de baixa qualidade. Cada grupo de questionário (alta e baixa qualidade) foi aplicado a 

30 diferentes pessoas. O país com maior média de avaliação foi a Suíça e a de menor média, 

Moçambique. 

 

Realizados os procedimentos descritos acima, foram elaborados estímulos em forma de 

anúncios publicitários, manipulando as variáveis efeito país de origem positivo/negativo e 

marcas luxo/não luxo, originando diferentes tipos de questionários. O primeiro anúncio trazia 

um relógio com a marca  ole  e a inscri  o “fabricado na Suí a”  outro também com a marca 

 ole   mas “fabricado em Mo ambique” e o último somente com a marca  ole   sem 

indicação do país de fabricação. Foi realizado procedimento semelhante para a marca Orient: 

um anúncio publicitário da Orient com a inscri  o “fabricado na Suí a”  outro também com a 

marca Orient  mas “fabricado em Mo ambique” e finalmente um somente com a marca 

Orient. Cada grupo de questionários foi aplicado a 55 respondentes.  

 

A amostra do Experimento 2 foi composta por 329 estudantes, sendo 44% do sexo masculino 

e 56% do sexo feminino. Dentre esses estudantes, 38% estudam em período noturno, 61% em 

período diurno e 1% em período vespertino, em instituições privadas, sendo que 91% exercem 

atividade remunerada. A caracterização da amostra por curso e semestre cursados está 

representada nas Tabelas 14 e 15. O perfil por renda, na Tabela 16. 
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 F fr% Fr% (acumulada) 

Curso    

Administração 136 41,3 41,3 

Logística 58 17,6 58,9 

Marketing 39 11,9 70,8 

Nutrição 21 6,4 77,2 

Processos Gerenciais 17 5,2 82,4 

Economia 13 4,0 86,4 

Contábeis 12 3,6 90,0 

Comércio Exterior 10 3,0 93,0 

Qualidade 7 2,1 95,1 

Direito 3 0,9 96,0 

Letras 2 0,6 96,6 

Biologia 1 0,3 96,9 

Não responderam 10 3,0 100,0 

Total 329 100,0  

                Tabela 14  – Caracterização da Amostra do Experimento 2 por Curso                        

                 Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados da pesquisa 

                 Legenda: f = frequência,  fr%= frequência percentual; Fr%= frequência acumulada 

 

                  

Participaram da pesquisa alunos de Cursos de Graduação (Administração, Economia, 

Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Letras, Biologia ) com  53,7%   do total de 

respondentes. Os 43,3% restantes foram alunos de cursos de Tecnologia. 

 

Semestre do Curso F fr% Fr% (acumulada) 

1 º. 3 0,9 0,9 

2 º. 145 44,1 45,0 

3 º. 48 14,6 59,6 

4 º. 43 13,1 72,7 

5 º. 14 4,2 76,9 

6 º. 38 11,5 88,4 

8 º. 25 7,6 96,0 

Não responderam 13 4,0 100,0 

Total 329 100,0  

                Tabela 15 – Caracterização da Amostra do Experimento 2 por Semestre                        

                 Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados  da pesquisa          

                Legenda: f = frequência,  fr%= frequência percentual; Fr%= frequência acumulada 
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Os resultados evidenciam que 45% dos respondentes estavam no primeiro ou no segundo 

semestre, o que representa, no caso dos cursos de tecnologia, praticamente a metade do curso. 

            

 

Renda Individual F fr% Fr% (acumulada) 

Até R$ 1000,00 101 30,7 30,7 

De R$ 1001,00 a R$ 2000,00 132 40,1 70,8 

De R$ 2001,00 a R$ 3000,00 43 13,1 83,9 

Mais que R$ 3000,00 22 6,7 90,6 

Não responderam 31 9,4 100,0 

Total 329 100,0  

                Tabela 16  – Caracterização da Amostra do Experimento 2 por Renda                        

                 Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados da pesquisa 

                Legenda: f = frequência, fr%= frequência percentual; Fr%= frequência acumulada 

 

Pelos resultados da Tabela 16, percebe-se que 40,1% dos entrevistados recebe renda 

individual de R$1.001 a 2.000, e somente 6,7% recebem mais que R$ 3.000. 

 

A Tabela 17 ilustra os resultados da avaliação feita pelos respondentes sobre a frase: “esta 

marca de relógio é de lu o”  que teve como objetivo mensurar o grau de lu uosidade 

embutido na marca. 

 

 

 Marca f M s 

Percepção 

Luxo 

Luxo (Rolex) 165 4,5515 0,79944 

Não Luxo (Orient) 164 3,4756 1,19534 

            Tabela 17 – Percepção do Luxo das Marcas para o Experimento 2 

           Fonte: elaborada pela autora, com base nos resultados obtidos  

            Legenda: f = frequência, M= média, s= desvio-padrão 

 

 

A marca Rolex obteve maior média (M=4,55) e a Orient (M=3,47), menor média. O teste t 

demonstrou que ambas eram estatisticamente diferentes (t(328)=9,6; p<5%). Essa checagem 

reforça a validade do experimento, na medida em que os entrevistados realmente avaliaram a 

marca Rolex como de maior luxo e Avon como de menor luxo.  

 

Na Tabela 18 apresenta-se a análise da avaliação sobre o reconhecimento de a marca 

apresentada ser de luxo ou não. Com o objetivo de analisar o reconhecimento para a marca de 
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luxo e não luxo, aplicou-se o teste t nos resultados obtidos nos questionários sobre a avaliação 

da marca, conforme apresentado na Tabela 19. Os resultados dessa tabela foram derivados de 

posicionamentos sobre a frase “certamente conhe o esta marca”. 

 

 Marca F M s 

Reconhecimento 

da Marca 

Luxo 165 4,3455 1,12972 

Não Luxo 164 4,2622 1,17156 

                   Tabela 18 – Reconhecimento da Marca de Luxo para o Experimento 2.         

                  Fonte: elaborada pela autora, com base nos resultados obtidos  

                   Legenda: f = frequência, M= média, s= desvio-padrão 

 

                 
                   

O teste t indicou que médias da variável reconhecimento da marca são significativamente 

iguais entre os dois grupos de marcas, de luxo e não luxo (t(327)=0,656; p>5%). Esta 

verificação confirma o procedimento deste o experimento, já que os respondentes de ambos 

os experimentos conheciam as marcas que estavam avaliando. 

 

Na Tabela 19 apresenta-se a análise da avaliação da qualidade percebida do produto em 

função da imagem de qualidade do país. 

 

 

  f M s 

Qualidade País 

Estereótipo de Alta 

Qualidade 
110 4,2545 1,05305 

Estereótipo de Baixa 

Qualidade 
111 3,0991 1,22812 

          Tabela 19 – Avaliação do Estereótipo de Qualidade do Produto em Função da Qualidade do    

          País para o Experimento 2. 

          Fonte: elaborada pela autora, com base nos resultados obtidos  

          Legenda: f = frequência, M= média, s= desvio-padrão 

 

Aplicando-se o teste t, pode-se concluir que as médias da variável qualidade do país são 

significativamente diferentes entre os dois grupos de estereótipos de alta e baixa qualidade 

(t(219)=7,505; p<5%). A Tabela 20 apresenta a estatística multivariada para o Experimento 2. 
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Marca País f        M       s 

Luxo 

(Rolex) 

Estereótipo de Alta Qualidade 55 3,7891 0,91604 

Estereótipo de Baixa Qualidade 56 3,4393 0,82278 

Sem País de Origem 54 3,7037 0,78835 

Total 165 3,6424 0,85248 

Não Luxo 

(Orient) 

Estereótipo de Alta Qualidade 55 3,2764 0,73282 

Estereótipo de Baixa Qualidade 55 2,7345 1,09886 

Sem País de Origem 54 2,9315 0,89944 

Total 164 2,9811 0,94431 

Total 

Estereótipo de Alta Qualidade 110 3,5327 0,86492 

Estereótipo de Baixa Qualidade 111 3,0901 1,02788 

Sem País de Origem 108 3,3176 0,92684 

Total 329 3,3128 0,95717 

     Tabela 20 – Estatística Multivariada dos Fatores Estudados para o Experimento 2. 

     Fonte: elaborada pela autora, com base nos resultados obtidos  

     Legenda: f = frequência, M= média, s= desvio-padrão 

 

A variável dependente utilizada é resultante do score agregado dos seguintes itens: a) esta 

marca de perfume é ótima; b) certamente compraria esta marca de perfume; c) eu 

recomendaria esta marca de perfume a um amigo; d) esta marca de perfume atende às minhas 

necessidades; e) eu confio nesta marca de perfume. Observa-se que há diferença das médias 

para a marca de não luxo em relação ao estereótipo de qualidade do país. 

 

  A Tabela 21 apresenta a ANOVA para o Experimento 2. 

 

Fonte de Variação 
Soma dos 

Quadrados 
gL 

Média dos 

Quadrados 
F Sig. 

Modelo Corrigido 47,940
a
 5 9,588 12,262 0,000 

Intercepto 3609,246 1 3609,246 4615,763 0,000 

Marca 36,174 1 36,174 46,262 0,000 

País 10,986 2 5,493 7,025 0,001 

Marca X País 0,991 2 0,496 0,634 0,531 

Erro 252,566 323 0,782   

Total 3911,090 329    

Total Corrigido 300,506 328    

 Tabela 21- ANOVA para o Experimento 2. 

         Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados obtidos 

 

 

Nos dados da Tabela 23 pode-se observar diferença entre marcas de luxo e não luxo p=0,00 e 

também que existe diferença entre os países de baixa qualidade e os de alta qualidade, 

p<0,01%. A Tabela 22 apresenta a análise de comparações múltiplas para o Experimento 2. A 

Tabela 23 apresenta o teste t comparativo entre as marcas de luxo, com efeito país de origem 

positivo e negativo. 
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(I) País (J) País 
Diferença 

Média (I-J) 

Erro 

Padrão 
p-valor 

Estereótipo de Alta 

Qualidade 

Estereótipo de Baixa 

Qualidade 
0,4436 0,11897 0,001 

Sem País de Origem 0,2151 0,11979 0,201 

Estereótipo de Baixa 

Qualidade 

Estereótipo de Alta 

Qualidade 
-0,4426 0,11897 0,001 

Sem País de Origem -0,2275 0,11952 0,165 

Sem País de Origem 

Estereótipo de Alta 

Qualidade 
-0,2151 0,11979 0,201 

Estereótipo de Baixa 

Qualidade 
0,2275 0,11952 0,165 

          Tabela 22 - Análise de comparações múltiplas para o Experimento 2.          

          Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados 

 

Observam-se diferenças significativas p= 0,01 entre o estereótipo de alta qualidade e de baixa 

qualidade (p= 0,01). A Tabela 23 expõe os resultados do teste t realizado, entre as médias de 

efeito país de origem negativo e positivo para as marcas de luxo.  

 

Marca Luxo Média N t Sig. 

Efeito País de Origem 

Positivo 

3,7891 55 2,117 0,222 

Efeito País de Origem 

Negativo 
3,4393 56   

     

           Tabela 23- Teste t para Efeito País de Origem Negativo e Positivo para Marca de Luxo 

           Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados obtidos. 

 

O teste t para amostras pareadas indicou não haver diferença entre as avaliações das marcas 

de luxo com efeito país de origem positivo e negativo (t(109)=2,11;p>5%). A Tabela 24 a 

seguir ilustra os dados relativos ao teste t entre avaliação de marca de luxo com efeito país de 

origem positivo e sem efeito país de origem. 

 

Marca Luxo Média N t Sig. 

Efeito País de Origem 

Positivo 

3,7891 55 0,521 0,121 

Sem Efeito País de Origem 3,7037 54   

     

          Tabela 24- Teste t para Efeito País de Origem Negativo e Sem Efeito País para Marcas de       

          Luxo 

          Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados obtidos. 

 

O teste t indicou não haver diferenças estatisticamente significativas para marcas de luxo com 

efeito país de origem positivo e sem efeito país (t(107)=0,521; p=0,121). A Tabela 25 



103 

 

apresenta o teste t comparativo para marca de luxo com efeito país de origem negativo e sem 

efeito país de origem. 

 

 

Marca Luxo Média N t Sig. 

Efeito País de Origem 

Negativo 

3,4393 56 1,720 0,749 

Sem Efeito País de Origem 3,7037 54   

     

           Tabela 25- Teste t para Efeito País de Origem Negativo e Sem Efeito País para Marca de Luxo 

           Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados obtidos. 

 

 

Os dados indicaram não haver diferença estatisticamente significativa entre as médias de avaliação de 

marcas de luxo com efeito país de origem positivo e sem efeito país, para marcas de luxo 

(t(108)=1,72; p>5%). Pode-se inferir que uma das razões seja a imediata associação da marca luxo a 

um país com estereótipo positivo de manufatura; portanto, quando é explicitado um país de origem 

com alta qualidade de manufatura, o entrevistado entende como uma informação complementar 

esperada e não destoante. A Tabela 26 apresenta o teste t para marca não luxo com efeito país de 

origem negativo e positivo. 

 

 

Marca Não Luxo Média N t Sig. 

Efeito País de Origem 

Positivo  

3,2764 55 3,042 0,003 

Efeito País de Origem 

Negativo 

2,7345 55   

     

          Tabela 26- Teste t para Efeito País de Origem Negativo e Sem Efeito País para Marca Não  

          Luxo 

          Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados obtidos. 

 

Observa-se diferença significativa entre as médias de marcas não luxo com efeito país de origem 

negativo e positivo (t(107)=3,04; p<5%). É razoável supor que o efeito país de origem positivo tenha 

influenciado positivamente a avaliação da marca não luxo. A Tabela 27 a seguir ilustra o teste t para 

marca não luxo com efeito país negativo e sem efeito país. 

 

Marca Não Luxo Média N t Sig. 

Efeito País de Origem 

Negativo 
2,7345 55 1,023 0,309 

Sem Efeito País de Origem  2,9315 54   

     

          Tabela 27- Teste t para Efeito País de Origem Negativo e Sem Efeito País para Marca Não 

          Luxo 

          Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados obtidos. 
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O teste t para amostras pareadas indicou não haver diferença entre as médias de marca não 

luxo com efeito país de origem negativo e sem efeito país de origem (t(107)=1,02; p>5%). A 

Tabela 28  ilustra os dados para teste t para marca não luxo com efeito país de origem positivo 

e sem efeito país. 

 

Marca Não Luxo Média N t Sig. 

Efeito País de Origem 

Positivo 
3,2764 55 2,197 0,030 

Sem Efeito País de Origem  2,9315 54   

     

          Tabela 28- Teste t para Efeito País de Origem Negativo e Sem Efeito País para Marca Não  

          Luxo 

          Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados obtidos. 

 

Os dados indicaram haver diferença significativa entre a avaliação da marca não luxo com 

efeito país de origem positivo e sem efeito país de origem (t(107)= 2,19; p<5%).  A Figura 33 

ilustra os resultados do Experimento 2.  

 

 

 

Figura 33 - Comparação entre a Marca Avaliada e o Estereótipo de Qualidade do País para o 

Experimento 2 

Fonte: elaborada pela autora, a partir dos resultados da pesquisa. 
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Os dados da Figura 32 indicaram haver diferença entre a marca de luxo com país de origem 

com estereótipo de alta qualidade (M=3,78) e estereótipo de baixa qualidade (M=3,43), 

confirmada pelo teste t (t(109)=2,11;p<5%). Houve também diferença entre a marca com 

estereótipo de baixa qualidade (M=3,43) e sem país de origem (M=3,70), mas o teste t indicou 

que estatisticamente são iguais (t(108)=1,72; p>5%). Houve também diferença entre as 

médias de marca não luxo país de estereótipo (M=3,27) de alta qualidade e baixa qualidade 

(M=3,73), sendo que o teste t confirmou que são estatisticamente diferentes (t(107)=3,04; 

p<5%). Observou-se diferença entre a média da marca não luxo com estereótipo de baixa 

qualidade (M=2,73) e a média da marca não luxo sem país de origem (M=2,93), mas o teste t 

indicou não haver diferença entre elas (t(107)=1,02; p=0,30). A média para marca não luxo 

com estereótipo de alta qualidade (M=3,27) é maior do que a menor de marca não luxo sem 

endossamento (M=2,93); o teste t para amostras pareadas indicou que são estatisticamente 

diferentes (t(107)= 2,19; p<5%). Diante dos resultados apresentados, segue-se a discussão das 

hipóteses de pesquisa. 

 

A hipótese “H3a: a percep  o estereotipada negativa do consumidor em rela  o a um país 

influenciará negativamente a avalia  o de uma marca de lu o oriunda deste país” foi 

confirmada. Já a hipótese H3b: “a percep ão estereotipada positiva do consumidor em relação 

a um país influenciará positivamente a avalia  o de uma marca de lu o oriunda deste país” 

não se confirmou, sendo estatisticamente iguais a marca de luxo com efeito país de origem 

positivo e sem efeito país de origem.   

 

A hipótese H4a: “a percep  o estereotipada negativa do consumidor em rela  o a um país 

influenciará negativamente a avalia  o de uma marca n o lu o oriunda deste país” foi 

confirmada, pois a média de avaliação é menor quando inserido no anúncio publicitário o 

efeito país de origem negativo, no caso país de origem Moçambique. Já o efeito país de 

origem positivo influenciou positivamente a marca não luxo, confirmando-se a hipótese H4b: 

“a percep  o estereotipada positiva do consumidor em rela ão a um país influenciará 

positivamente a avalia  o de uma marca n o lu o oriunda deste país”. Finalmente a hipótese 

H5: “o efeito país de origem negativo será maior nas marcas n o lu o (versus lu o ” também 

se confirmou, dado que a média de avaliação da marca de luxo com efeito país de origem 

negativo é ainda menor do que da marca de luxo. 
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5  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

A pesquisa empírica baseou-se em dois experimentos: o primeiro estudou o papel do endosso, 

tanto o realizado por modelos célebres quanto não célebres, na percepção de anúncios 

publicitária para marcas de luxo e não luxo, tomando o perfume como foco do estudo; o 

segundo investigou o efeito país de origem como fonte geradora de imagem de qualidade ou 

não na percepção da audiência, via anúncios publicitários, tomando o produto relógios como 

foco do estudo, distinguindo entre marcas de luxo e não luxo.   

 

Diversas hipóteses foram elaboradas a partir do referencial teórico que embasou o estudo. 

Apoiando-se na teoria utilizada para a formulação das hipóteses, procura-se, a seguir, discutir 

os resultados de ambos os experimentos e os fenômenos. 

 

Os resultados levam à dedução de que o endosso não traz diferenças significativas para a 

marca de luxo, independentemente de o anúncio apoiar-se no endosso de uma celebridade ou 

no fato de utilizar modelo não célebre. Dessa forma, a propaganda de um produto de uma 

marca de luxo não será mais bem avaliada quando utilizada a estratégia de endossamento, 

nem mesmo quando este é feito por uma celebridade.  

 

Por outro lado, os resultados apontam que a propaganda de um produto de uma marca não 

luxo será mais bem avaliada quando a estratégia de endossamento for utilizada por 

endossador célebre ou não célebre. Indicaram também que o efeito das estratégias de 

endossamento poderá ser verificado nas marcas de não luxo, mas não das de luxo. 

 

Liu, Huang e Minghua (2007) explicam que os endossadores possam ser persuasivos ao 

consumidor, porém apenas de maneiras diferentes, dependendo do tipo de produto e do grau 

de envolvimento do consumidor. No caso das marcas de luxo, pode-se inferir que 

possivelmente o vínculo do consumidor com a própria marca é mais forte que o papel que o 

endossador possa representar no processo de comunicação pela mensagem transmitida no 

anúncio publicitário.  

 

Já o posicionamento de Carroll (2008), de que o uso da celebridades como endossadoras da 

marca produz impacto maior quando comparado ao dos anúncios que utilizam endossadores 

não célebres, mostrou-se vulnerável tanto para de marcas de luxo como não luxo, não sendo 
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confirmado neste estudo. Este fato pode ser justificada pelo argumento de Das et al (2010), 

que entendem que as marcas podem  representar mais do que as tradicionalmente esperadas 

qualidade e confiabilidade, alocando-se na mente das pessoas e oferecendo-lhes oportunidade 

de autoexpressão, autorrealização e identidade própria, o que, afirmam aos autores, é um 

efeito particularmente forte nas marcas de categoria de luxo.  

 

O segundo experimento é voltado à avaliação do efeito país de origem na percepção de 

qualidade do produto em anúncios publicitários. Investigou-se o impacto do efeito país de 

origem no anúncio publicitário de marcas de luxo e não luxo, bem como a influência de não 

se indicar o país de origem para essas categorias de marcas. Nesse experimento identificou-se 

que a percepção estereotipada positiva do consumidor em relação a um país não deverá  

influenciar positivamente a avaliação de uma marca de luxo oriunda deste país. Os resultados 

da marca de luxo com efeito país de origem positivo e sem efeito país de origem são próximas 

para essa categoria de marca, que se sustenta na mente do consumidor independentemente da 

associação ou não com a imagem de qualidade do país de origem.  

 

Pode-se deduzir que percepção estereotipada negativa do consumidor em relação a um 

determinado país deverá influenciar negativamente a avaliação de uma marca de luxo oriunda 

deste país. Também se pode inferir que a percepção estereotipada negativa do consumidor em 

relação a um país deverá influenciar negativamente a avaliação de uma marca não luxo 

oriunda deste país, pois a média de avaliação é menor quando inserido no anúncio publicitário 

o efeito país de origem negativo. Evidencia-se, portanto, que mesmo todos os predicados da 

marca de luxo não superam o efeito negativo de um produto ser fabricado em um país com má 

fama. No caso da marca não luxo, esse efeito é ainda maior.  

 

Os resultados levam à confirmação de que o efeito país de origem, definido por Geraldi 

(2006) como os estereótipos que as pessoas tendem a desenvolver com relação a países e 

consequentemente em relação aos produtos neles fabricados, influencia a avaliação de marcas, 

tanto para marcas de luxo, quanto para marcas de não luxo. A autora é apoiada também por 

Fetscherin e Toncar (2009), Aiello et al (2009).  

 

Também a existência de uma relação positiva entre os países economicamente desenvolvidos 

e a imagem dos produtos nele produzidos, defendida por Sohail (2005), Yu, Park e Cho 
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(2007), Aiello et al (2009), Fetscherin e Toncar (2009),  foi confirmada, dada a associação de 

marcas de luxo e não luxo a um país com Moçambique no Experimento 2.  

 

A Tabela 21 sintetiza as hipóteses formuladas e a situação de aceite ou rejeição em função dos 

resultados obtidos nos dois experimentos realizados.  

 

Hipótese Formulada Conclusão 

 

Experimento 1 - Endosso  

H1a. A propaganda de um produto de uma marca de luxo será mais bem avaliada 

quando a estratégia de endossamento for utilizada 

Rejeitada 

H1b. A propaganda de um produto de marca de luxo será mais bem avaliada quando o 

endossamento for realizado por uma celebridade (versus endossante desconhecido) 

Rejeitada 

H2a. A propaganda de um produto de uma marca não luxo será mais bem avaliada 

quando a estratégia de endossamento for utilizada 

Aceita 

H2b. A propaganda de um produto de marca não luxo será mais bem avaliada quando 

o endossamento for realizado por uma celebridade (versus endossante desconhecido) 

Rejeitada 

H2c. O efeito das estratégias de endossamento será maior nas marcas não luxo, 

quando comparada com as de luxo. 

Aceita 

Experimento 2 – Efeito País de Origem  

H3a. A percepção estereotipada negativa do consumidor em relação a um país 

influenciará negativamente a avaliação de uma marca de luxo oriunda deste país 

Aceita 

H3b. A percepção estereotipada positiva do consumidor em relação a um país 

influenciará positivamente a avaliação de uma marca de luxo oriunda deste país.  

Aceita 

H4a. A percepção estereotipada negativa do consumidor em relação a um país 

influenciará negativamente a avaliação de uma marca não luxo oriunda deste país. 

Aceita 

H4b. A percepção estereotipada positiva do consumidor em relação a um país 

influenciará positivamente a avaliação de uma marca não luxo oriunda deste país 

Aceita 

H5. O efeito país de origem negativo será maior nas marcas não luxo (versus luxo). Aceita 

Tabela 21 – Teste das Hipóteses 

Fonte: elaborada pela pesquisadora com base nos dados dos experimentos 

 

Foram rejeitadas as hipóteses que tratavam do efeito positivo endossamento na avaliação das 

marcas de luxo. É possível inferir que as marcas de luxo possuem características peculiares, 

conforme tratou anteriormente a base teórica. Uma evidência de que o vínculo do consumidor 

com a marca de luxo é tão forte seria o próprio fato de se pagarem valores significativamente 

maiores mais por uma marca de luxo do que por um produto de outra marca que seja 

funcionalmente equivalente. Pode-se entender que a marca de luxo é autoendossante, seu 

logotipo transpõe o impacto da imagem de um endossador. No entanto, a estratégia de 

endossamento não é invalidada, já que teve influência positiva na avaliação de marca não 

luxo. 

 

O efeito país de origem positivo não influenciou positivamente a marca de luxo. Pode-se 

inferir que é de senso comum que o Rolex seja feito na Suíça. Por outro lado, a inscrição de 



109 

 

que o produto foi manufaturado em país com efeito país de origem negativo influencia 

negativamente também a marca de luxo. Provavelmente esse fenômeno decorra do fato de 

inúmeras falsificações, ou que consumidor desconfie de um produto fabricado em um país 

negativamente estereotipado, ainda que a marca seja de luxo.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mercado das marcas de luxo, seus atributos e seus efeitos na percepção do consumidor 

foram motivadores dos questionamentos deste trabalho. O mercado gerencia grandes ativos 

financeiros que giram em torno de uma marca. Qual o alcance de um nome que agrega 

imediatamente valores como confiabilidade, qualidade, status?  O que poderia influenciar 

uma relação tão peculiar e cuidadosamente mantida, a do consumidor com a marca? No 

universo das marcas de luxo esta relação se explicita mais, na medida em que se chega a 

pagar três ou mais vezes o valor de um produto de determinada marca de luxo, quando 

comparado com o preço de um produto de funcionalidade similar.  

 

O estudo investigou os efeitos do endossador e do país de origem em marcas de luxo e, 

somente como parâmetro de comparação, nas de não luxo. As hipóteses, apoiadas na 

literatura, checaram as teorias das duas temáticas, verificando o efeito do endossador e do 

efeito país de origem.  

 

Duas hipóteses vinculadas ao efeito positivo na avaliação dos anúncios publicitários de 

marcas de luxo e não luxo, com a figura do endossador, ainda que célebre, não se 

confirmaram para as marcas de luxo, conforme apresentado nos resultados do estudo. É 

razoável supor que a marca de luxo por si já tem um efeito maior do que o endossador que 

possa figurar em seus anúncios.   

 

Já a marca não luxo teve melhor avaliação quando o endosso foi utilizado, indiferentemente 

de ser célebre ou não célebre. A literatura referente ao endossamento foi desenvolvida a partir 

das características das marcas. Porém, as marcas de luxo possuem predicados específicos, 

como status, glamour, diferenciação social, e já são marcas estabelecidas e conhecidas. 

Assim, com todos esses atributos, o endossador pode ter uma contribuição mínima para a 

avaliação da marca, daí a rejeição das hipóteses de endossamento. Embora seja comum no 

mercado de luxo o uso do endossador, o estudo promove um questionamento tanto para 

estudos revisarem a teoria do endossamento para essas marcas como para os gestores 

mensurarem o investimento que terão com o endossador e o retorno proveniente dele.  

 

A marca de luxo já está razoavelmente bem estabelecida na mente do consumidor, levando-o 

inclusive a pagar um valor significativamente maior do que o valor de um produto 
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funcionalmente equivalente, mas de marca não luxo. Diferentemente das celebridades, que 

podem ser temporariamente famosas, o conceito de luxo não cede à moda e à temporariedade: 

ele dita a moda e o tempo. Muitas das marcas de luxo mais famosas têm mais de 50 anos no 

mercado, outras alcançaram o patamar de luxo mais recentemente. Porém, uma vez 

alcançado, esse patamar garante visibilidade, credibilidade e status. Portanto, se uma marca 

de luxo possui tais predicados, como encontrar uma celebridade que os supere ou lhes agregue 

mais valor? 

 

Em relação ao experimento de efeito país de origem, observou-se diferença significativa na 

avaliação das marcas de luxo e não luxo, quando o efeito país de origem negativo é utilizado. 

Já o efeito país de origem positivo tem maior efeito na marca não luxo: o país de origem com 

estereótipo positivo tem um efeito catalizador na avaliação da marca. Diferentemente do 

experimento anterior, a marca de luxo perde sua força quando fabricada em país com 

estereótipo negativo. Para essa categoria de marca, os resultados apontam na direção de que 

se mantenha a identificação do país de origem apenas no caso de manufatura em país de boa 

reputação.  

 

6.1 Contribuições Gerenciais do estudo 

 

Uma das contribuições gerenciais do estudo consiste no fato de a figura do endossador 

somente surtir efeito na percepção positiva da avaliação de uma marca de não luxo. Na marca 

de luxo não tem o mesmo peso, dado que a própria marca é o vetor que propulsiona a 

demanda. Assim, gestores de marcas de não luxo podem utilizar a figura do endossador como 

componente das estratégias de marcas, como, por exemplo, componente de uma estratégia 

promocional.  

 

Comumente as marcas de luxo utilizam celebridades para endossar seus produtos e pagando 

alto preço por seus cachês. Como contribuição aos gestores, é recomendável que se mensure o 

investimento em celebridades para endossar suas marcas. Pode ser que a empresa esteja 

gastando quantias relevantes para contratar celebridades que fariam um anúncio publicitário, 

cujo retorno seria o mesmo sem a sua presença.  

 

Em relação ao efeito país de origem, percebe-se que, sem a indicação do país de origem, a 

avaliação da marca de luxo é, como se esperava, superior à de não luxo. Essa avaliação cai 
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para as duas categorias quando o anúncio publicitário associa a marca a um país de origem 

com baixa imagem de qualidade. Já a associação da marca a um país de origem com imagem 

de alta qualidade na produção de determinado artigo eleva a percepção de qualidade de uma 

marca de não luxo a patamares superiores que quando sem identificação do país de origem.  

 

No caso de marcas de luxo, a identificação do país com imagem de alta qualidade 

praticamente remete a percepção aos mesmos níveis que sem a indicação do país de origem. 

Portanto, repete-se aqui o mesmo efeito que para o endosso: a associação da marca a um país 

de origem com alta qualidade tem mais efeito para produtos de não luxo; as marcas continuam 

sendo o vetor da demanda para produtos de luxo. O efeito país de origem pode, a exemplo do 

endosso, ser utilizado como estratégia promocional.  

 

Os gestores de marcas de luxo devem-se atentar à percepção da manufatura em determinados 

países. Mesmo que a marca seja de luxo, estável, confiável, a fabricação em um país 

estereotipado leva ao questionamento desses atributos. O consumidor pode supor que a 

empresa esteja fabricando em países pouco desenvolvidos devido a custos baixos. Tais custos 

podem ser questionados em duas vertentes: paga-se mal às pessoas ou utiliza-se de qualidade 

inferior na manufatura, seja em matéria-prima como em outros aspectos. Ainda que a empresa 

seja renomada, não é crível que ela possa supervisionar todos os processos produtivos em 

outros países e garantir a mesma qualidade.  

 

6.2 Contribuições Acadêmicas do estudo  

 

O mercado do luxo é um nicho específico que já conta com referencial bibliográfico próprio, 

para cujo aprofundamento este estudo buscou contribuir, incluindo dois enfoques 

representados pelas temáticas do endosso e do efeito país de origem na comunicação 

publicitária de marcas de luxo e não luxo. 

 

O estudo permitiu analisar o uso do endosso com celebridade e com endossador não célebre 

em anúncios publicitários de marcas de luxo e não luxo.  Avaliou o efeito país de origem para 

essas duas categorias de marcas.  

 

Desta forma, vinculou a temática específica do mercado de luxo à área da comunicação 

publicitária, enfocando duas variáveis experimentais que influenciam na percepção do 
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público-alvo de anúncios de marcas de luxo e não luxo: o endosso e o efeito país de origem. 

Em outras palavras, contribuiu também para enriquecer a produção sobre um dos elementos 

do esforço promocional do marketing, a propaganda.  

 

Em suma, evidenciou a importância de desenvolver estudos vinculando itens específicos da 

gestão mercadológica de produtos e marcas de luxo e não luxo, especificamente a 

promocional a temáticas que muito influenciam a eficácia das mensagens publicitárias 

elaboradas para os segmentos visados, que são o endosso e o efeito país de origem.  

 

As contribuições teóricas tangem às características das marcas de luxo e as teorias vigentes a 

respeito de marcas. Talvez possa ser repensado que nem toda teoria sobre marca seja aplicável 

às marcas de luxo. A literatura de marcas de luxo já avançou, explorando as características 

peculiares dessas marcas e seu relacionamento com o consumidor. Este estudo contribuiu para 

a teoria na medida em que demonstra que pressupostos da teoria das marcas não foram 

confirmados para as marcas de luxo. Portanto, é um ponto divergente a ser explorado 

futuramente por novos estudos. 

 

6.3 Limitações do Estudo e Proposições de Estudos Futuros  

 

Na conclusão de uma pesquisa acadêmica, com a análise dos dados coletados, identificam-se 

os pontos vulneráveis, os quais ao mesmo tempo podem abrir espaços para novos estudos. 

 

Não há como não reconhecer que a amostra do estudo, centrada no segmento estudantil de 

nível superior, não trouxe a heterogeneidade que uma pesquisa focada em consumidores finais 

poderia proporcionar; em função disso, a primeira linha de sugestões para estudos futuros é a 

ampliação da pesquisa em survey focando a percepção do consumidor final em análises 

cruzadas por características demográficas: sexo, idade, região, religião, profissão, renda. 

Podem-se investigar amostras maiores, que possam representar o universo. 

  

Com a ampliação do universo nessa nova linha de pesquisa aberta à continuidade deste 

trabalho, aperfeiçoa-se uma limitação deste trabalho, dado que se poderá trabalhar com 

amostras mais representativas estatisticamente, que permitem margens de segurança passíveis 

de extrapolação para o universo. 
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É importante frisar que o estudo representa a foto de um momento, representando a percepção 

de um segmento específico. Novos estudos, com cortes longitudinais, podem mudar os 

resultados de novas pesquisas. Estudos longitudinais poderiam apontar a percepção de maior 

número de segmentos em determinado período. Estudos longitudinais permitiriam 

acompanhar, em diversos períodos, a percepção de determinados segmentos sobre o efeito do 

endosso e do efeito país de origem na propaganda de marcas de luxo. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO INDICAÇÃO DE MARCAS PARA 

FORMULAÇÃO DE ESTÍMULOS DE ENDOSSO 

 

Prezado estudante: em primeiro lugar gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em 

participar desta pesquisa. Por favor indique marcas de perfume que você considera de luxo. 

Não existem respostas certas ou erradas.  
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE MARCAS DE PERFUME 

PARA DEFINIÇÃO DOS ESTÍMULOS DE ENDOSSO 

 

Prezado estudante: em primeiro lugar gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em 

participar desta pesquisa. Abaixo você encontrará uma lista de marcas de perfumes que 

existem no mercado. Pedimos que você avalie o luxo embutido em cada uma das marcas 

apresentadas, assinalando 1 quando a marca não for de luxo para a categoria de perfumes ou 

10 quando a marca for de luxo para perfumes. Assinale de 2 até 9 quando sua opinião for 

intermediária, tendo em mente que quanto maior o número assinalado maior será o nível de 

luxo que você percebe na marca. Não existem respostas certas ou erradas e, geralmente, sua 

primeira impressão é a melhor. Novamente agradecemos sua participação. 

 

Marca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carolina Herrera           

Empório Armani           

Chanel           

Christian Dior           

Kenzo           

Versace           

Calvin Klein           

Ferrari           

L´acqua di Fiori           

Victoria´s  Secret           

Lancôme           

Avon           

Boticário           

Tania Bulhões           

Everlast           

Dolce & Gabbana           

Giorgio Armani           

Givenchy           

Polo           

Natura Hoje           

Natura Sol           

Natura Humor           

 

 

Sexo:  Masculino (    )         Feminino (     ) 

Idade: ___________ 

Semestre:__________ 

Curso:________________________________________ 
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APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO PARA INDICAÇÃO DE CELEBRIDADES PARA 

FORMULAÇÃO DE ESTÍMULOS DE ENDOSSO 

 

Prezado estudante: em primeiro lugar gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em 

participar desta pesquisa. Por favor, indique celebridades que poderiam endossar um perfume 

Chanel. Não existem respostas certas ou erradas.  
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APÊNDICE 4 – QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE ENDOSSANTES 

CÉLEBRES PARA DEFINIÇÃO DOS ESTÍMULOS DE ENDOSSO. 

 

Prezado estudante: em primeiro lugar gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em 

participar desta pesquisa. Abaixo você encontrará uma lista de celebridades. Pedimos que 

você avalie se são adequadas para endossar um perfume Chanel, assinalando 1 achar que 

certamente essa celebridade não pode,  ou  10 quando achar que a celebridade certamente  

pode.  Assinale de 2 até 9 quando sua opinião for intermediária, tendo em mente que quanto 

maior o número assinalado maior será maior adequação da celebridade para endosso da 

marca. Não existem respostas certas ou erradas e, geralmente, sua primeira impressão é a 

melhor. Novamente agradecemos sua participação. 

 

 

 
 

Celebridade 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota           

 

 

 

 
 

 

Celebridade 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota           
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Celebridade 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota           

 

 

 

 
 

Celebridade 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota           

 

 

 

 
 

 

Celebridade 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota           
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Celebridade 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota           

 

 

 

 
 

 

Celebridade 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebridade 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota           
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Sexo:  Masculino (    )         Feminino (     ) 

Idade: ___________ 

Semestre:__________ 

Curso:________________________________________ 
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APÊNDICE 5 – QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE ENDOSSANTES NÃO 

CÉLEBRES PARA DEFINIÇÃO DOS ESTÍMULOS DE ENDOSSO. 

 

Prezado estudante: em primeiro lugar gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em 

participar desta pesquisa. Abaixo você encontrará uma lista de modelos. Pedimos que você 

indique a 1ª. 2ª e 3ª. mais adequadas para endossar um perfume de luxo na sua opinião 

Assinale nos quadros na página seguinte a letra correspondente e então avalie se você conhece 

cada uma delas assinalando 1  quando achar que certamente não conheço essa modelo,  ou  

10 quando achar que certamente conheço essa modelo.  Assinale de 2 até 9 quando sua 

opinião for intermediária, tendo em mente que quanto maior o número assinalado maior será 

maior sua familiaridade com a modelo. Não existem respostas certas ou erradas e, geralmente, 

sua primeira impressão é a melhor. Novamente agradecemos sua participação. 

 

                   
 

    A                                           B                               C                

                          
 

D                                             E 
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                                   F               G                

   

 

 

 

1ª. Modelo Escolhida:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conheço           

 

 

2ª. Modelo Escolhida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conheço           

 

 

 

3ª. Modelo Escolhida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conheço           

 

 

 

Sexo:  Masculino (    )         Feminino (     ) 

Idade: ___________ 

Semestre:__________ 

Curso:________________________________________ 
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APÊNDICE 6 – QUESTIONÁRIO PARA INDICAÇÃO DE MARCAS DE RELÓGIO 

DE LUXO PARA FORMULAÇÃO DE ESTÍMULOS DE EFEITO PAÍS DE ORIGEM 

 

 

Prezado estudante: em primeiro lugar gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em 

participar desta pesquisa. Por favor, indique marcas de relógio que você considera de luxo. 

Não existem respostas certas ou erradas.  
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APÊNDICE 7 – QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO MARCAS DE RELÓGIO DE 

LUXO PARA DEFINIÇÃO DOS ESTÍMULOS DE EFEITO PAÍS DE ORIGEM 

 

Prezado estudante: em primeiro lugar gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em 

participar desta pesquisa. Abaixo você encontrará uma lista de marcas de relógios que existem 

no mercado. Pedimos que você avalie o luxo embutido em cada uma das marcas apresentadas, 

assinalando 1 quando a marca não for de luxo para a categoria de relógios ou 10 quando a 

marca for de luxo para relógios. Assinale de 2 até 9 quando sua opinião for intermediária, 

tendo em mente que quanto maior o número assinalado maior será o nível de luxo que você 

percebe na marca. Não existem respostas certas ou erradas e, geralmente, sua primeira 

impressão é a melhor. Novamente agradecemos sua participação. 

 

Marca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rolex           

Oakley           

Chanel           

Victor Hugo           

Michael Kors           

Euro           

Guess           

Mont Blanc           

Bulova           

Ferrari           

Giorgio Armani           

Swatch           

Orient           

 

 

 

Sexo:  Masculino (    )         Feminino (     ) 

Idade: ___________ 

Semestre:__________ 

Curso:________________________________________ 
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APÊNDICE 8 – QUESTIONÁRIO PARA INDICAÇÃO DE PAÍSES QUE SUSCITEM 

BAIXA QUALIDADE DE MANUFATURA PARA FORMULAÇÃO DE ESTÍMULOS 

DE EFEITO PAÍS DE ORIGEM 

 

Prezado estudante: em primeiro lugar gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em 

participar desta pesquisa. Por favor, indique países que suscitem em você a ideia de baixa 

qualidade na fabricação de relógios. Não existem respostas certas ou erradas.  
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APÊNDICE 9 – QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE PAÍSES PARA 

DEFINIÇÃO DOS ESTÍMULOS DE EFEITO PAÍS DE ORIGEM 

 

Prezado estudante: em primeiro lugar gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em 

participar desta pesquisa. Abaixo você encontrará uma lista de países, pedimos que você 

indique aqueles que  suscitem alta qualidade na fabricação de relógios, assinalando 1 

quando o país suscitar baixa qualidade e 10 alta qualidade na fabricação de relógios. 

Assinale de 2 até 9 quando sua opinião for intermediária, tendo em mente que quanto 

maior o número assinalado maior será o nível de qualidade que você percebe. Não 

existem respostas certas ou erradas e, geralmente, sua primeira impressão é a melhor. 

Novamente agradecemos sua participação. 

 

País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Itália           

Suíça           

Alemanha           

Dinamarca           

Estados Unidos           

Uruguai           

França           

Portugal           

Canadá           

China           

Brasil           

Paraguai           

México           

África do Sul           

Moçambique           

Holanda           

Argentina           

 

Sexo:  Masculino (    )         Feminino (     ) 

Idade: ___________ 

Semestre:__________ 

Curso:________________________________________ 
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APÊNDICE 10- QUESTIONÁRIO AVALIAÇÃO MARCA DE LUXO COM ENDOSSADOR CÉLEBRE 

 

Prezado estudante: em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em participar desta pesquisa. Pedimos 

que você observe cuidadosamente o anúncio publicitário abaixo e, em seguida, responda a algumas questões. 

Fique tranquilo(a), pois nosso interesse não é identificá-lo(a). Todos os dados serão tratados de forma agregada. 

Lembramos que não existem respostas certas ou erradas e, geralmente, sua primeira impressão é a melhor. 
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1. Queremos saber sua opinião sobre este anúncio publicitário. Para isso, listamos algumas afirmativas e pedimos que 
você assinale a alternativa que melhor representa sua avaliação deste produto, marcando um “X” em uma das colunas 
abaixo:  

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Certamente conheço esta marca de 

perfume 

     

Esta marca de perfume é de luxo      

Esta marca de perfume é ótima      

Certamente compraria esta marca de 

perfume 

     

Eu recomendaria esta marca de perfume a 

um amigo 

     

Esta marca de perfume atende às minhas 

necessidades  

     

Eu confio nesta marca de perfume      

Certamente conheço a pessoa que 

aparece no anúncio 
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2. Qual o nome desta pessoa? __________________________________________________________________________ 
 

3. Essa pessoa é adequada para fazer o anúncio publicitário desta marca? 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

     

  

4. Agora gostaríamos de saber um pouco mais sobre você; portanto, pedimos que você responda às perguntas abaixo:  
Idade:____________________ 

Sexo: Feminino (     )     Masculino (    ) 

Curso: _________________________________ Semestre:________________Período: _____________________ 

Sua Universidade é Pública (       )  ou Privada (    )  

Além de estudar também trabalha? :       Sim (     )    Não  (     ) 

Qual é a sua renda mensal?:  até R$ 1.000 (    )    de R$ 1.001 a 2.0000 (     )    de R$ 2.001 (     )  a 3.000    mais que R$ 3.001 (  ) 
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APÊNDICE 11 - QUESTIONÁRIO MARCA DE LUXO COM ENDOSSADOR NÃO CÉLEBRE 

 

Prezado estudante: em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em participar desta pesquisa. Pedimos 

que você observe cuidadosamente o anúncio publicitário abaixo e, em seguida, responda a algumas questões. 

Fique tranquilo(a), pois nosso interesse não é identificá-lo(a). Todos os dados serão tratados de forma agregada. 
Lembramos que não existem respostas certas ou erradas e, geralmente, sua primeira impressão é a melhor. 
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1. Queremos saber sua opinião sobre este anúncio publicitário. Para isso, listamos algumas afirmativas e pedimos que 
você assinale a alternativa que melhor representa sua avaliação deste produto, marcando um “X” em uma das colunas 
abaixo:  

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Certamente conheço esta marca de 

perfume 

     

Esta marca de perfume é de luxo      

Esta marca de perfume é ótima      

Certamente compraria esta marca de 

perfume 

     

Eu recomendaria esta marca de perfume a 

um amigo 

     

Esta marca de perfume atende minhas 

necessidades  

     

Eu confio nesta marca de perfume      

Certamente conheço a pessoa que 

aparece no anúncio 
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2. Qual o nome desta pessoa? __________________________________________________________________________ 
 

 

3. Essa pessoa é adequada para fazer o anúncio publicitário desta marca? 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo, 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

     

 

  

4. Agora gostaríamos de saber um pouco mais sobre você; portanto, pedimos que você responda às perguntas abaixo:  
Idade:____________________ 

Sexo: Feminino (     )     Masculino (    ) 

Curso: _________________________________ Semestre:________________Período: _____________________ 

Sua Universidade é Pública (       )  ou Privada (    )  

Além de estudar também trabalha? :       Sim (     )    Não  (     ) 

Qual é a sua renda mensal?:  até R$ 1.000 (    )    de R$ 1.001 a 2.0000 (     )  de R$ 2.001 (     )  a 3.000    mais que R$ 3.001 (    ) 
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APÊNDICE 12 – QUESTIONÁRIO MARCA DE LUXO SEM ENDOSSADOR 

 

Prezado estudante: em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em participar desta pesquisa. 

Pedimos que você observe cuidadosamente o anúncio publicitário abaixo e, em seguida, responda a algumas questões. 

Fique tranquilo(a), pois nosso interesse não é identificá-lo(a). Todos os dados serão tratados de forma agregada. 

Lembramos que não existem respostas certas ou erradas e, geralmente, sua primeira impressão é a melhor. 
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1. Queremos saber sua opinião sobre este anúncio publicitário. Para isso, listamos algumas afirmativas e pedimos que 
você assinale a alternativa que melhor representa sua avaliação deste produto, marcando um “X” em uma das 
colunas abaixo:  

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Certamente conheço esta marca de 

perfume 

     

Esta marca de perfume é de luxo      

Esta marca de perfume é ótima      

Certamente compraria esta marca de 

perfume 

     

Eu recomendaria esta marca de perfume a 

um amigo 

     

Esta marca de perfume atende às minhas 

necessidades  

     

Eu confio nesta marca de perfume      
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2. Agora gostaríamos de saber um pouco mais sobre você; portanto, pedimos que você responda às perguntas abaixo: 
Idade:____________________ 

Sexo: Feminino (     )     Masculino (    ) 

Curso: _________________________________ Semestre:________________Período: _____________________ 

Sua Universidade é Pública (       )  ou Privada (    )  

Além de estudar também trabalha? :       Sim (     )    Não  (     ) 

Qual é a sua renda mensal?:  até R$ 1.000 (    )    de R$ 1.001 a 2.0000 (     ) de R$ 2.001 (     )  a 3.000  mais que R$ 3.001 (   ) 
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APÊNDICE 13 – QUESTIONÁRIO MARCA NÃO  LUXO COM ENDOSSADOR CÉLEBRE 

Prezado estudante: em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer por sua disponibilidade em participar desta pesquisa. 

Pedimos que você observe cuidadosamente o anúncio publicitário abaixo e, em seguida,  responda algumas questões. 

Fique tranquilo(a), pois nosso interesse não é identificá-lo(a). Todos os dados serão tratados de forma agregada. 

Lembramos que não existem respostas certas ou erradas e, geralmente, sua primeira impressão é a melhor. 
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1. Queremos saber sua opinião sobre este anúncio publicitário. Para isto listamos algumas afirmativas e pedimos que 

você assinale a alternativa que melhor representa sua avaliação deste produto, marcando um “X” em uma das 

colunas abaixo:  

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo, 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Certamente conheço esta marca de 

perfume 

     

Esta marca de perfume é de luxo      

Esta marca de perfume é ótima      

Certamente compraria esta marca de 

perfume 

     

Eu recomendaria esta marca de perfume a 

um amigo 

     

Esta marca de perfume atende minhas 

necessidades  

     

Eu confio nesta marca de perfume      
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Certamente conheço a pessoa que 

aparece no anúncio 

     

 

2. Qual o nome desta pessoa? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

3. Essa pessoa é adequada para fazer o anúncio publicitário desta marca? 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo, 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

     

 

 

4. Abaixo estão listadas algumas características. Por favor, observe o anúncio novamente e indique qual representa a 

sua percepção sobre a marca anunciada, sendo que 1 corresponde à característica da esquerda e 7 da direita. Você 

pode assinalar de 2 a 6 quando achar que a opção é intermediária.  

  

 

 1 2 3 4 5 6 7  
Importante          Sem importância 
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Desinteressante        Interessante 
Relevante        Irrelevante 

Tediosa        Emocionante 

Não Significativa        Significativa 
Atraente        Pouco atraente 

Fascinante        Comum 
Sem valor        Valiosa 

Envolvente        Sem graça 

Desnecessária        Necessária 
 

 

  

5. Agora gostaríamos de saber um pouco mais sobre você, portanto pedimos que você responda as perguntas abaixo:  

Idade:____________________ 

Sexo:  Feminino (     )     Masculino (    ) 

Curso: _________________________________ Semestre:________________Período: _____________________ 

Sua Universidade é Pública (       )  ou Privada (    )  

Além de estudar também trabalha? :       Sim (     )    Não  (     ) 

Qual é a sua renda mensal?:  até R$ 1.000 (    )    de R$ 1.001 a 2.0000 (     )    de R$ 2.001 (     )  a 3.000    mais que R$ 3.001 

(    ) 
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APÊNDICE 14 – QUESTIONÁRIO MARCA NÃO LUXO COM ENDOSSADOR NÃO CÉLEBRE 

Prezado estudante: em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer por sua disponibilidade em participar desta pesquisa. 

Pedimos que você observe cuidadosamente o anúncio publicitário abaixo e, em seguida,  responda algumas questões. 

Fique tranquilo(a), pois nosso interesse não é identificá-lo(a). Todos os dados serão tratados de forma agregada. 

Lembramos que não existem respostas certas ou erradas e, geralmente, sua primeira impressão é a melhor. 
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1. Queremos saber sua opinião sobre este anúncio publicitário. Para isto listamos algumas afirmativas e pedimos que 

você assinale a alternativa que melhor representa sua avaliação deste produto, marcando um “X” em uma das 

colunas abaixo:  

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo, 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Certamente conheço esta marca de 

perfume 

     

Esta marca de perfume é de luxo      

Esta marca de perfume é ótima      

Certamente compraria esta marca de 

perfume 

     

Eu recomendaria esta marca de perfume a 

um amigo 

     

Esta marca de perfume atende minhas 

necessidades  

     

Eu confio nesta marca de perfume      
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Certamente conheço a pessoa que 

aparece no anúncio 

     

 

2. Qual o nome desta pessoa? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

3. Essa pessoa é adequada para fazer o anúncio publicitário desta marca? 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo, 

nem  discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

     

 

 

4. Abaixo estão listadas algumas características. Por favor, observe o anúncio novamente e indique qual representa a 

sua percepção sobre a marca anunciada, sendo que 1 corresponde à característica da esquerda e 7 da direita. Você 

pode assinalar de 2 a 6 quando achar que a opção é intermediária.  

  

 

 1 2 3 4 5 6 7  
Importante          Sem importância 



150 

 

Desinteressante        Interessante 
Relevante        Irrelevante 

Tediosa        Emocionante 

Não Significativa        Significativa 
Atraente        Pouco atraente 

Fascinante        Comum 
Sem valor        Valiosa 

Envolvente        Sem graça 

Desnecessária        Necessária 
 

 

  

5. Agora gostaríamos de saber um pouco mais sobre você, portanto pedimos que você responda as perguntas abaixo:  

Idade:____________________ 

Sexo:  Feminino (     )     Masculino (    ) 

Curso: _________________________________ Semestre:________________Período: _____________________ 

Sua Universidade é Pública (       )  ou Privada (    )  

Além de estudar também trabalha? :       Sim (     )    Não  (     ) 

Qual é a sua renda mensal?:  até R$ 1.000 (    )    de R$ 1.001 a 2.0000 (     )    de R$ 2.001 (     )  a 3.000    mais que R$ 3.001 

(    ) 
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APÊNDICE 15 – QUESTIONÁRIO MARCA NÃO LUXO SEM  ENDOSSADOR 

Prezado estudante: em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer por sua disponibilidade em participar desta pesquisa. 

Pedimos que você observe cuidadosamente o anúncio publicitário abaixo e, em seguida,  responda algumas questões. 

Fique tranquilo(a), pois nosso interesse não é identificá-lo(a). Todos os dados serão tratados de forma agregada. 

Lembramos que não existem respostas certas ou erradas e, geralmente, sua primeira impressão é a melhor. 
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5. Queremos saber sua opinião sobre este anúncio publicitário. Para isto listamos algumas afirmativas e pedimos que 

você assinale a alternativa que melhor representa sua avaliação deste produto, marcando um “X” em uma das 

colunas abaixo:  

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo, 

nem  discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Certamente conheço esta marca de 

perfume 

     

Esta marca de perfume é de luxo      

Esta marca de perfume é ótima      

Certamente compraria esta marca de 

perfume 

     

Eu recomendaria esta marca de perfume a 

um amigo 

     

Esta marca de perfume atende minhas 

necessidades  

     

Eu confio nesta marca de x`xperfume      
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Abaixo estão listadas algumas características. Por favor, observe o anúncio novamente e indique qual representa a 

sua percepção sobre a marca anunciada, sendo que 1 corresponde à característica da esquerda e 7 da direita. Você 

pode assinalar de 2 a 6 quando achar que a opção é intermediária.  

  

 

 1 2 3 4 5 6 7  
Importante          Sem importância 

Desinteressante        Interessante 

Relevante        Irrelevante 
Tediosa        Emocionante 

Não Significativa        Significativa 
Atraente        Pouco atraente 

Fascinante        Comum 

Sem valor        Valiosa 
Envolvente        Sem graça 

Desnecessária        Necessária 
  

6. Agora gostaríamos de saber um pouco mais sobre você, portanto pedimos que você responda as perguntas abaixo:  
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Idade:____________________ 

Sexo:  Feminino (     )     Masculino (    ) 

Curso: _________________________________ Semestre:________________Período: _____________________ 

Sua Universidade é Pública (       )  ou Privada (    )  

Além de estudar também trabalha? :       Sim (     )    Não  (     ) 

Qual é a sua renda mensal?:  até R$ 1.000 (    )    de R$ 1.001 a 2.0000 (     )    de R$ 2.001 (     )  a 3.000    mais que R$ 3.001 

(    ) 
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APÊNDICE 16 – QUESTIONÁRIO MARCA LUXO COM EFEITO PAÍS POSITIVO 

Prezado estudante: em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em participar desta pesquisa. 

Pedimos que você observe cuidadosamente o anúncio publicitário abaixo e, em seguida, responda a algumas questões. 

Fique tranquilo(a), pois nosso interesse não é identificá-lo(a). Todos os dados serão tratados de forma 

agregada.Lembramos que não existem respostas certas ou erradas e, geralmente, sua primeira impressão é a melhor.  
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1. Queremos saber sua opinião sobre este anúncio publicitário. Para isso, listamos algumas afirmativas e pedimos que 
você assinale a alternativa que melhor representa sua avaliação deste produto, marcando um “X” em uma das 
colunas abaixo:  

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Certamente conheço esta marca de 

relógio 

     

Esta marca de relógio é de luxo      

Esta marca de relógio é ótima      

Certamente compraria esta marca de 

relógio 

     

Eu recomendaria esta marca de relógio a 

um amigo 

     

Esta marca de relógio atende às minhas 

necessidades  

     

Eu confio nesta marca de relógio      

O país de origem da fabricação desta      



157 

 

marca transmite imagem alta qualidade na 

fabricação de relógios. 

 

2. Agora gostaríamos de saber um pouco mais sobre você; portanto, pedimos que você responda às perguntas abaixo:  

Idade:____________________ 

Sexo: Feminino (     )     Masculino (    ) 

Curso: _________________________________ Semestre:________________Período: _____________________ 

Sua Universidade é Pública (       )  ou Privada (    )  

Além de estudar também trabalha? :       Sim (     )    Não  (     ) 

Qual é a sua renda mensal?:  até R$ 1.000 (    )   de R$ 1.001 a 2.0000 (       de R$ 2.001 (     )  a 3.000  mais que R$ 3.001 (    ) 
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APÊNDICE 16  - QUESTIONÁRIO MARCA DE LUXO EFEITO PAÍS DE ORIGEM NEGATIVO 

 

Prezado estudante: em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em participar desta pesquisa. 

Pedimos que você observe cuidadosamente o anúncio publicitário abaixo e, em seguida, responda a algumas questões. 

Fique tranquilo(a), pois nosso interesse não é identificá-lo(a). Todos os dados serão tratados de forma agregada. 

Lembramos que não existem respostas certas ou erradas e, geralmente, sua primeira impressão é a melhor.  
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1. Queremos saber sua opinião sobre este anúncio publicitário. Para isso, listamos algumas afirmativas e pedimos 
que você assinale a alternativa que melhor representa sua avaliação deste produto, marcando um “X” em uma 
das colunas abaixo:  

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Certamente conheço esta marca de 
relógio 

     

Esta marca de relógio é de luxo      

Esta marca de relógio é ótima      

Certamente compraria esta marca de 
relógio 

     

Eu recomendaria esta marca de relógio a 
um amigo 

     

Esta marca de relógio atende às minhas 
necessidades  

     

Eu confio nesta marca de relógio      

O país de origem da fabricação desta 
marca transmite imagem alta qualidade na 
fabricação de relógios. 
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2. Agora gostaríamos de saber um pouco mais sobre você; portanto, pedimos que você responda às perguntas 
abaixo:  

Idade:____________________ 

Sexo: Feminino (     )     Masculino (    ) 

Curso: _________________________________ Semestre:________________Período: _____________________ 

Sua Universidade é Pública (       )  ou Privada (    )  

Além de estudar também trabalha? :       Sim (     )    Não  (     ) 

Qual é a sua renda mensal?:  até R$ 1.000 (    )  de R$ 1.001 a 2.0000 (     )  de R$ 2.001 (     )  a 3.000  mais que R$ 3.001 (    ) 
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APÊNDICE 17 – MARCA DE LUXO SEM EFEITO PAÍS DE ORIGEM 

Prezado estudante: em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em participar desta pesquisa. 

Pedimos que você observe cuidadosamente o anúncio publicitário abaixo e, em seguida, responda a algumas questões. 

Fique tranquilo(a), pois nosso interesse não é identificá-lo(a). Todos os dados serão tratados de forma agregada. 

Lembramos que não existem respostas certas ou erradas e, geralmente, sua primeira impressão é a melhor. 
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1. Queremos saber sua opinião sobre este anúncio publicitário. Para isto, listamos algumas afirmativas e pedimos que 
você assinale a alternativa que melhor representa sua avaliação deste produto, marcando um “X” em uma das 
colunas abaixo:  

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Certamente conheço esta marca de relógio      

Esta marca de relógio é de luxo      

Esta marca de relógio é ótima      

Certamente compraria esta marca de relógio      

Eu recomendaria esta marca de relógio a um 

amigo 
     

Esta marca de relógio atende às minhas 

necessidades  
     

Eu confio nesta marca de relógio      

Certamente conheço o país de origem da 

fabricação desta marca de relógio 
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2. Qual é:____________________________________________________________________________________ 
 

3. Este país transmite imagem alta qualidade na fabricação de relógios: 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

     

 

4. Agora gostaríamos de saber um pouco mais sobre você; portanto, pedimos que você responda às perguntas abaixo:  
Idade:____________________ 

Sexo: Feminino (     )     Masculino (    ) 

Curso: _________________________________ Semestre:________________Período: _____________________ 

Sua Universidade é Pública (       )  ou Privada (    )  

Além de estudar também trabalha? :       Sim (     )    Não  (     ) 

Qual é a sua renda mensal?:  até R$ 1.000 (    )  de R$ 1.001 a 2.0000 (    )  de R$ 2.001 (     )  a 3.000   mais que R$ 3.001 (    ) 
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APÊNDICE 18 – QUESTIONÁRIO MARCA NÃO LUXO COM EFEITO PAÍS DE ORIGEM POSITIVO 

Prezado estudante: em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em participar desta pesquisa. 

Pedimos que você observe cuidadosamente o anúncio publicitário abaixo e, em seguida, responda a algumas 

questões.Fique tranquilo(a), pois nosso interesse não é identificá-lo(a). Todos os dados serão tratados de forma agregada. 

Lembramos que não existem respostas certas ou erradas e, geralmente, sua primeira impressão é a melhor. 
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1. Queremos saber sua opinião sobre este anúncio publicitário. Para isto, listamos algumas afirmativas e pedimos que 
você assinale a alternativa que melhor representa sua avaliação deste produto, marcando um “X” em uma das 
colunas abaixo:  
 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Certamente conheço esta marca de 

relógio 

     

Esta marca de relógio é de luxo      

Esta marca de relógio é ótima      

Certamente compraria esta marca de 

relógio 

     

Eu recomendaria esta marca de relógio a 

um amigo 

     

Esta marca de relógio atende às minhas 

necessidades  

     

Eu confio nesta marca de relógio      

O país de origem da fabricação desta 

marca transmite imagem alta qualidade na 

fabricação de relógios. 
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 Agora gostaríamos de saber um pouco mais sobre você; portanto, pedimos que você responda às perguntas abaixo:  

Idade:____________________ 

Sexo: Feminino (     )     Masculino (    ) 

Curso: _________________________________ Semestre:________________Período: _____________________ 

Sua Universidade é Pública (       )  ou Privada (    )  

Além de estudar também trabalha? :       Sim (     )    Não  (     ) 

Qual é a sua renda mensal?:  até R$ 1.000 (    )    de R$ 1.001 a 2.0000 (     )    de R$ 2.001 (     )  a 3.000  mais que R$ 3.001 (    

) 
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APÊNDICE 19 – QUESTIONÁRIO MARCA NÃO LUXO COM EFEITO PAÍS DE ORIGEM NEGATIVO 

Prezado estudante: em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em participar desta pesquisa. 

Pedimos que você observe cuidadosamente o anúncio publicitário abaixo e, em seguida, responda a algumas questões. 

Fique tranquilo(a), pois nosso interesse não é identificá-lo(a). Todos os dados serão tratados de forma agregada. 

Lembramos que não existem respostas certas ou erradas e, geralmente, sua primeira impressão é a melhor. 
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1. Queremos saber sua opinião sobre este anúncio publicitário. Para isto, listamos algumas afirmativas e pedimos que 
você assinale a alternativa que melhor representa sua avaliação deste produto, marcando um “X” em uma das 
colunas abaixo:  
 Discordo 

totalmente 
Discordo 
parcialmente 

Nem concordo 
nem discordo 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

Certamente conheço esta marca de 
relógio 

     

Esta marca de relógio é de luxo      

Esta marca de relógio é ótima      
Certamente compraria esta marca de 
relógio 

     

Eu recomendaria esta marca de relógio a 
um amigo 

     

Esta marca de relógio atende às minhas 
necessidades  

     

Eu confio nesta marca de relógio      

O país de origem da fabricação desta 
marca transmite imagem alta qualidade na 
fabricação de relógios. 

     

 

 

 Agora gostaríamos de saber um pouco mais sobre você; portanto, pedimos que você responda às perguntas abaixo:  

Idade:____________________ 
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Sexo: Feminino (     )     Masculino (    ) 

Curso: _________________________________ Semestre:________________Período: _____________________ 

Sua Universidade é Pública (       )  ou Privada (    )  

Além de estudar também trabalha? :       Sim (     )    Não  (     ) 

Qual é a sua renda mensal?:  até R$ 1.000 (    ) de R$ 1.001 a 2.0000 (     )   de R$ 2.001 (     )  a 3.000  mais que R$ 3.001 (    ) 
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APÊNDICE 20 - QUESTIONÁRIO MARCA NÃO LUXO SEM EFEITO PAÍS DE ORIGEM  

 

Prezado estudante: em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer sua disponibilidade em participar desta pesquisa. 

Pedimos que você observe cuidadosamente o anúncio publicitário abaixo e, em seguida, responda a algumas 

questões.Fique tranquilo(a), pois nosso interesse não é identificá-lo(a). Todos os dados serão tratados de forma agregada. 

Lembramos que não existem respostas certas ou erradas e, geralmente, sua primeira impressão é a melhor. 
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1. Queremos saber sua opinião sobre este anúncio publicitário. Para isto, listamos algumas afirmativas e pedimos que 
você assinale a alternativa que melhor representa sua avaliação deste produto, marcando um “X” em uma das 
colunas abaixo:  

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Certamente conheço esta marca de relógio      

Esta marca de relógio é de luxo      

Esta marca de relógio é ótima      

Certamente compraria esta marca de relógio      

Eu recomendaria esta marca de relógio a um 

amigo 

     

Esta marca de relógio atende às minhas 

necessidades  

     

Eu confio nesta marca de relógio      

Certamente conheço o país de origem da 

fabricação desta marca de relógio 
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6. Qual é:____________________________________________________________________________________ 
 

7. Este país transmite imagem alta qualidade na fabricação de relógios: 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

     

 

 

 

8. Agora gostaríamos de saber um pouco mais sobre você; portanto, pedimos que você responda às perguntas abaixo:  
Idade:____________________ 

Sexo: Feminino (     )     Masculino (    ) 

Curso: _________________________________ Semestre:________________Período: _____________________ 

Sua Universidade é Pública (       )  ou Privada (    )  

Além de estudar também trabalha? :       Sim (     )    Não  (     ) 

Qual é a sua renda mensal?:  até R$ 1.000 (    )  de R$ 1.001 a 2.0000 (     )    de R$ 2.001 (     )  a 3.000  mais que R$ 3.001 (  ) 


