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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar as estratégias de relações públicas 

utilizadas por empresas do setor de bens e serviços de luxo, visando analisar o diferencial 

estratégico que estas ações conferem a este mercado. Utilizou-se o método da pesquisa 

bibliográfica e documental, no qual foram verificados livros, artigos, trabalhos e 

pesquisas científicas, revistas acadêmicas, sites de internet etc. Assim, pode-se 

compreender quais são as ações utilizadas por empresas deste setor para se relacionar com 

seus consumidores, manter a consistência da marca de luxo no mercado e conquistar e 

fidelizar clientes. 
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Introdução 

 

Pode-se afirmar que a comercialização de produtos e os serviços de luxo 

movimenta a economia no mundo inteiro. Estão inseridas neste mercado – que 

permaneceu intacto diante de várias crises econômicas – marcas e grifes centenárias, que 

continuam se reinventando e garantindo uma posição de destaque no setor. O crescimento 

contínuo da comercialização de bens e serviços de luxo se justifica pela busca incessante 

dos indivíduos por realização e satisfação por meio do consumo. Na sociedade 

contemporânea, o consumo de produtos de luxo assume a função de diferenciador social, 

conferindo a quem adquire um bem sofisticado uma posição privilegiada na sociedade.  

É possível observar que o crescimento no cenário econômico, tanto nacional 

quanto mundial, e o aumento do desempenho de vendas de várias empresas no mesmo 
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setor acarretou no excesso de produtos e serviços de luxo oferecidos, o que tornou o 

mercado cada vez mais competitivo. Com isso, as empresas da área, para se destacarem 

diante da concorrência, utilizam estratégias de comunicação, especialmente de relações 

públicas, para estreitar o relacionamento entre o consumidor e suas respectivas marcas. 

No setor do luxo o peso da marca é vital, assim, as estratégias e as ferramentas de 

marketing e comunicação se tornam imprescindíveis para manter a consistência, a 

sofisticação e a exclusividade da grife. Por meio da comunicação as empresas tentam 

informar, captar atenção dos consumidores, estimular o desejo pela marca, torná-la 

preferida e também presente na mente dos consumidores (CHEVALIER & 

MAZZALOVO, 2008). Além disso, público de luxo possui grandes exigências, e para 

atendê-las é necessário ter conhecimento aprofundado sobre as suas características e 

preferências. Sob esta perspectiva, as ações de relações públicas são estrategicamente 

utilizadas para informar e estabelecer um diálogo com os diversos públicos da 

organização de uma forma direta e eficaz.  

Tendo isso em vista, o presente trabalho4 busca identificar as estratégias de 

relações públicas utilizadas por empresas que comercializam bens e serviços de luxo para 

se relacionar com seus clientes e potenciais consumidores. Para alcançar este objetivo, 

foi escolhida a metodologia de pesquisa bibliográfica e documental, no qual foram 

analisados livros, artigos, trabalhos e pesquisas científicas, revistas acadêmicas, sites de 

internet etc. Baseado nas informações obtidas, foi possível identificar algumas estratégias 

características da comunicação no setor do luxo, que serão discutidas posteriormente 

neste trabalho. 

 

O Universo do Luxo 

 

Para compreender o universo do luxo e todos os aspectos que o cercam, é 

necessário, inicialmente, entender o significado deste conceito. Etimologicamente, a 

palavra “luxo” tem origem no termo em latim “luxus”, que é sinônimo de suntuosidade 

excessiva, fausto, riqueza, abundância e refinamento (CASTARÈDE, 2005). Uma das 

principais premissas do luxo é a exclusividade, que confere ao consumidor a distinção, a 

                                                           
4 Artigo fruto do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do curso de Relações Públicas da Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM), realizado pela aluna Kamila Bezerra de Souza, sob orientação da Prof.ª. 

Dra Célia Maria da Silva de Carvalho. 
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sensação de conquista ao adquirir um produto e a sustentação de um estilo de vida 

privilegiado. Mercadologicamente, luxo se refere a um produto melhor, superior, mais 

duradouro, mais bem-acabado e mais bonito. 

É possível afirmar que a manifestação do luxo existe desde a pré-história, não 

estando caracterizada pelo consumo, mas por hábitos de excesso e dispêndio. Desde sua 

origem, o homem demonstra uma forte tendência para a obtenção de melhorias no seu 

cotidiano, além de uma incitação para a inovação, a criatividade e o desenvolvimento. 

Nas sociedades primitivas, apesar de não estarem expostas a nenhum tipo de esplendor 

material, era comum que eles se enfeitassem com adornos. Além disso, eles também 

consumiam grandes quantidades de alimento em cerimônias festivas, sem guardar nada 

para o dia seguinte (GAZUREK, 2013). Observa-se então que o luxo está relacionado às 

aspirações profundas do homem em buscar ultrapassar a sua mediocridade, não se 

contentando apenas por satisfazer às suas necessidades básicas.  

É importante salientar a subjetividade do conceito de luxo (CASTARÈDE, 2005). 

A conceituação do termo evolui com a cultura de um povo e é modificada junto às 

mudanças no modo de vida da sociedade contemporânea. Assim, o luxo se estabelece em 

uma sociedade determinada, em dado momento e lugar, ou seja, a definição de luxo 

depende do contexto, da cultura e da história. 

 

O Consumo de Produtos de Luxo 

 

Segundo a teoria da Pirâmide de Maslow5, as necessidades humanas estão 

dispostas em uma hierarquia, e são supridas de acordo com a urgência que estas requerem. 

Em ordem de importância, são necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, 

necessidades sociais, necessidades de estima e necessidades de auto realização. De acordo 

com a teoria, o homem busca, primeiramente, satisfazer as necessidades mais importantes 

e assim que consegue, tenta logo satisfazer a próxima (KOTLER; KELLER, 2006). 

Uma vez satisfeitas as necessidades básicas – como moradia, alimentação, 

descanso e trabalho, é iniciada uma eterna busca pela satisfação das necessidades de auto 

realização. Na sociedade moderna, uma das principais formas de suprir a essas 

necessidades é por meio do consumo, da aquisição de produtos e serviços de toda natureza 

                                                           
5 Abraham Maslow (1975) 
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(GARCIA, 2003). O consumo deixa de ser apenas uma satisfação de uma necessidade 

utilitária e passa a carregar uma carga simbólica, que permite aos indivíduos sentirem 

prazer no ato de comprar. Muito disso se deve aos investimentos das corporações em 

ações de comunicação e marketing, que possibilita o despertar de novos desejos e 

necessidades. 

O ato de adquirir um item ou serviço está relacionado às emoções e aos desejos 

dos indivíduos e é repleto de significações, visto que, ao consumir um determinado 

produto, o indivíduo emite uma mensagem sobre si no meio em que vive. Além da 

autoindulgência, os bens de consumo são utilizados para comunicar a distinção social e 

reforçar os relacionamentos de superioridade e inferioridade entre grupos e entre 

indivíduos. As pessoas consomem em busca de diferenciação, de melhorar a sua posição 

no meio social. Para Bourdieu (2003), as classes mais abastadas, que há muito já 

superaram as necessidades mundanas, usam o consumo de supérfluos como elemento de 

distinção e distanciamento social.   

O conceito do consumo de luxo baseia-se nesta carga simbólica atribuída aos 

objetos, que confere ao consumidor o prazer, a realização de sonhos, ou seja, a satisfação 

das inúmeras necessidades secundárias dos indivíduos. No âmbito do luxo, o consumo 

permite aos indivíduos demonstrarem o seu status social, poder econômico e 

características individuais. 

 

O que é um produto de luxo? 

 

No marketing, o conceito de produto é amplo e designa algo que pode ser 

oferecido a um mercado, para sua apreciação, aquisição, uso ou consumo, podendo 

satisfazer um desejo ou uma necessidade (KOTLER, 1994). Para as parcelas prestigiadas 

da humanidade, o produto de luxo, por sua vez, não é apenas um objeto, ele reflete uma 

referência de gosto e, é exclusivo, acessível a poucos, e, em geral, está associado a uma 

marca. 

  Os aspectos imateriais dos produtos de luxo assumem um papel tão importante 

quanto as suas características físicas. Esses bens e serviços de luxo carregam uma carga 

simbólica – que é construída mediante a administração de vários aspectos da marca e 

confere valor àqueles que os adquirem. Correspondem ainda a objetos de notável 
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excelência, para que assim se justifiquem os esforços e sacrifícios necessários para obtê-

lo. Passareli (2010) argumenta que a beleza, a qualidade, a nobreza de materiais, a riqueza 

de detalhes, a tradição, a emoção, o preço superior e a escassez são os principais 

elementos que conotam as especificidades do luxo nos bens desse mercado.  

É possível afirmar que a conciliação desses elementos confere a um produto o 

atributo de luxo, cria o imaginário de glamour e desperta o desejo do consumo. Os 

atributos de marketing e comunicação são os principais responsáveis por despertar os 

desejos e criar consumidores de luxo. 

De posse desses conceitos, Allèrés (2000) afirma que o mercado de bens e serviços 

de prestígio apresenta a coexistência de produtos de luxo classificados em três diferentes 

categorias, sendo elas: luxo inacessível, luxo intermediário e luxo acessível. Esses 

produtos e objetos de luxo são classificados de acordo com seu nível de concepção, 

elaboração e composição, e obedecem a uma hierarquia.  

 

A Função Estratégica de Relações Públicas no Mercado de Luxo 

 

É possível afirmar que, no contexto das sociedades contemporâneas globalizadas, 

a comunicação desempenha um importante papel diante das transformações políticas, 

sociais e econômicas. Por intermédio de ações comunicacionais, as corporações são 

capazes de alcançar notoriedade no mercado, desenvolver relacionamentos com os seus 

clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores, além de se destacar frente aos seus 

concorrentes.  Dada essa importância, as empresas enxergam na comunicação o caminho 

de acesso aos seus públicos de interesse, já que possibilita o aproveitamento dos 

resultados proporcionados pela convergência de esforços de diversas áreas: relações 

públicas, marketing, assessoria de imprensa, publicidade e design.  

No mercado do luxo, a comunicação como um todo é responsável por agregar e 

transmitir os valores da marca. Também é fundamental a mitificação da marca, isto é, 

envolvê-la em uma aura de sonho, quase inalcançável.  Nota-se que no âmbito do mercado 

de bens e serviços de luxo, o desejo da compra está vitalmente atrelado às percepções que 

o consumidor tem da marca, dos valores que essas aquisições agregam ao comprador e 

da capacidade do produto de luxo em satisfazer as necessidades e os desejos do cliente. 

Considerando as características únicas de cada pessoa que se relaciona com uma marca, 
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esse delicado mercado tem o seu escopo baseado na construção de identificação entre a 

marca e o consumidor. Trata-se de um processo de interpretação dos sonhos e desejos dos 

consumidores, para que seja possível satisfazer o cliente e alcançar os objetivos 

organizacionais das empresas. 

Sendo assim, para que cada público perceba e se identifique com as marcas de 

forma eficiente é necessário que se estabeleçam relações individualizadas, obedecendo as 

preferências e realizando os desejos do consumidor de luxo da melhor maneira. 

Tendo em vista a importância da consistência da marca no mercado de luxo, faz-

se necessária a construção de planos e estratégias que comuniquem a identidade da marca 

de maneira eficiente. Comunicar, no âmbito do luxo, é uma tarefa complexa, visto que a 

criação e a manutenção da atmosfera de exclusividade e de prestígio exigem que todos os 

aspectos da marca estejam harmonicamente alinhados. Sendo assim, para o êxito das 

marcas de luxo, o trabalho da área de relações públicas no setor de bens e serviço de luxo 

torna-se fulcral.  

As relações públicas têm como objeto as organizações e os públicos. É com esses 

objetos que a área desenvolve suas ações, impulsionando e coordenando os diversos 

relacionamentos organizacionais e, por vezes, mediando conflitos. As relações públicas 

dispõem, para tanto, de estratégias e programas de comunicação que são desenvolvidos e 

estabelecidos de acordo com “diferentes situações reais do ambiente social”.  

Os profissionais de relações públicas dedicam-se a proteger uma boa imagem 

corporativa, concentrando seus esforços na identificação dos públicos de interesse da 

organização, encontrando as melhores formas de alcançá-los, quais linguagens utilizar e 

em quais meios de comunicação. Desse modo, o profissional de relações públicas utiliza 

métodos de pesquisa que fornecem a ele todas as informações necessárias para o respaldo 

do seu trabalho, além disso, por intermédio da pesquisa, o profissional de relações 

públicas pode identificar quais áreas da empresa precisam ser melhoradas e quais aspectos 

podem ser mais explorados. Tendo ciência dessas informações, é possível desenvolver 

um planejamento de comunicação específico para a empresa, obedecendo suas políticas 

e seus objetivos. Depois de implementado o plano de comunicação, cabe ao profissional 

avaliar os resultados obtidos. 

Diante do exposto, pode-se compreender as relações públicas como a atividade de 

gerenciamento da comunicação, de coordenação e planejamento de ações que objetivam 
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posicionar a empresa de maneira positiva perante seus públicos, proporcionando gestão 

dos relacionamentos de uma corporação com estes públicos. O consumidor 

contemporâneo, especificamente o consumidor de bens de luxo, procura, além da 

qualidade dos produtos e dos serviços oferecidos, sentir-se valorizado. E em virtude de 

políticas de comunicação claras e objetivas, isto torna-se possível.   

Mediante os desafios aos quais as empresas encontram-se expostas na sociedade 

moderna, é possível afirmar que as que possuem uma filosofia organizacional restrita ao 

marketing e aos fatores econômicos, possivelmente, encontrarão várias dificuldades ao 

se adequar ao mercado. Neste contexto de uma nova realidade mundial, na qual os 

consumidores não querem ser tratados como um mero número estatístico, o 

relacionamento com o público é um importante potencial competitivo a ser vislumbrado. 

Neste sentido, estando as empresas mais atentas às oscilações e às necessidades destes 

públicos, investem em formas de fortalecer seus relacionamentos com seus stakeholders. 

 A concepção contemporânea das relações públicas implica que a área deva 

auxiliar estrategicamente no cumprimento dos objetivos da empresa e, ao mesmo tempo, 

contribuir com a produtividade e a lucratividade da empresa (FRANÇA, 2009). Dessa 

forma, para que os profissionais, de fato, estabeleçam estratégias comunicacionais 

efetivas nas empresas, é imprescindível que as relações públicas sejam reconhecidas 

como uma função estratégica dentro do ambiente organizacional.  

As relações públicas assumem a função estratégica dentro do ambiente 

institucional quando são incorporadas ao escopo administrativo da empresa, atuando em 

conjunto com os administradores da instituição e tendo poder nos processos de tomada 

de decisão. Nesse sentido, os profissionais de relações públicas são responsáveis por 

auxiliar os diretores da empresa, identificando os problemas e as oportunidades que estão 

relacionados à comunicação e a sua imagem institucional. Sob essa perspectiva, as 

estratégias de relações públicas e as estratégias administrativas da empresa devem estar 

integradas.  

A valorização de profissionais de relações públicas na gestão da comunicação de 

empresas do segmento de luxo é justificada, em maioria, pelo domínio que os 

profissionais da área detêm em construir relacionamentos estratégicos com os diferentes 

públicos que uma organização possui. Os esforços das relações públicas concentram-se 

nesses públicos, tendo em vista o estabelecimento de um relacionamento estratégico, que 
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vise o equilíbrio de interesses e a consequente manutenção da imagem positiva da 

empresa no mercado. Para que os relacionamentos com esses públicos sejam 

categorizados como estratégicos, é necessário que haja o estudo sobre todo o contexto 

relacional a qual a relação representa para a empresa (FRANÇA, 2004). 

No setor de luxo, a criação de relacionamentos eficazes com os públicos da 

empresa é crucial para manutenção da identidade e da imagem da marca. Sabendo que os 

resultados dessas relações influenciam diretamente no peso da grife no mercado, é 

relevante que se saiba a melhor forma de interagir com esses públicos, considerando 

sempre a cultura, a missão, a visão e os valores das marcas. 

Ter o conhecimento profundo dos públicos das marcas de luxo propicia a criação 

de um plano que de comunicação eficaz, com mensagens adequadas, que resulta no 

estreitamento das relações entre a organização e a empresa, a fidelização de clientes e 

parceiros e, consequentemente, contribui para o crescimento da empresa. Assim, é 

possível afirmar que as estratégias de comunicação dos produtos de luxo, para que não se 

assemelhem aos produtos de massa, devem priorizar a exclusividade e a seletividade. As 

marcas de prestígio priorizam as ações de relações públicas, como forma de atingir os 

públicos mais específicos e reduzidos. 

As ações de comunicação e de promoção são importantes para as empresas do 

setor do luxo. Em conjunto aos esforços de relações públicas, é possível garantir que a 

marca seja conhecida e lembrada por seus admiradores. Neste mercado, o trabalho 

desenvolvido por profissionais dessa área possibilita estabelecer uma comunicação 

específica e direcionada para os consumidores da marca. Somente assim as empresas 

serão capazes de divulgar novos produtos, aproximar clientes, afirmar o valor da marca 

utilizando estratégias que não colocarão em risco a imagem da marca no mercado. Estas 

estratégias serão explicadas e exemplificadas a seguir. 

 

Relacionamento com a Mídia 

  

No âmbito do mercado de produtos e serviços de luxo, o profissional de relações 

públicas desempenha funções multifacetadas, sendo capaz de desenvolver ações na área 

de marketing, publicidade, editoração e jornalismo. Após definir os objetivos da empresa 
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e conhecer e caracterizar os públicos da empresa, é necessário estabelecer quais caminhos 

serão tomados, ou quais meios serão utilizados para alcançar estes indivíduos. 

Estes instrumentos de comunicação deverão contribuir com a percepção completa 

da identidade e do conceito da marca no mercado, reforçando as suas qualidades e os seus 

valores. Essa identidade será divulgada pela publicidade por meio de diversos recursos 

estilísticos em campanhas que, muitas vezes, priorizam vender estilos de vida do que 

propriamente o produto. As campanhas reforçam, desse modo, o caráter e os valores que 

a marca quer transmitir aos indivíduos, afinal, é através dela que o público se identifica. 

A publicidade é um importante instrumento para a construção da marca em níveis 

nacional e internacional; com ações publicitárias, diversas marcas de luxo conseguem 

sustentar uma imagem de sofisticação e de prestígio mundialmente. 

Comerciais televisivos, aparições em filmes, matérias em revistas segmentadas, 

produção de conteúdo em meios digitais, eventos especiais são os principais instrumentos 

de comunicação utilizados pelas marcas do segmento do luxo. O primeiro, de maneira 

cautelosa, é usado para promover produtos de luxo acessíveis. Cada um desses veículos 

de comunicação deve mobilizar a capacidade de sedução das marcas de luxo, salientando 

a elegância, a qualidade dos produtos e o valor da marca, isto em compatibilidade com os 

desejos do público.  

É necessário observar que, com o desenvolvimento dos meios de comunicação e 

a multiplicação de veículos digitais, as empresas precisam ter atenção ainda maior com o 

conteúdo e a qualidade das mensagens que são propagadas sobre a empresa para captar a 

atenção dos consumidores. Historicamente, o luxo ocupa lugares de destaque na mídia, a 

fascinação da indústria midiática pelo setor surgiu no século passado e continua até os 

dias de hoje (TUNGATE, 2015). Diversos grandes veículos impressos internacionais 

estão voltados para a divulgação de produtos do segmento de luxo, como a revista How 

to Spend It, do jornal Financial Times, lançada em 1994, e a revista T, do New York Times, 

lançada em 2004. 

 O Brasil possui cerca de 20 revistas que retratam o refinado lifestyle dos 

consumidores de bens e serviços refinados no país. Dentre estas, destacam-se a Haper’s 

Bazaar Brasil, a Glamurama, a Robb Report, a Wish e Wish Casa, a Casa Claudia Luxo, 

a Elle Brasil e a revista Vogue Brasil. Esta última possui cerca de 350 mil leitores no 

Brasil, sendo 65% desde classificados como pertencentes da classe AB.  
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É possível afirmar que os meios de comunicação deixaram de ser considerados 

exclusivamente como vetores de informações sobre as marcas, dessa maneira, os 

profissionais de relações públicas precisam ter uma avaliação criteriosa no momento de 

definir como se posicionar na mídia. Tendo conhecimento dos valores da marca, do 

conceito, da mensagem que se quer transmitir e do público que se planeja alcançar, cabe 

ao profissional escolher a melhor forma de captar a atenção do seu público e se destacar 

em relação a concorrência. As revistas são um grande instrumento para seduzir este 

público. Seja com anúncios pagos ou aparições espontâneas nas páginas das revistas de 

luxo, é importante estar presente, para que assim as marcas possam estar igualmente 

presentes no imaginário dos consumidores. 

A qualidade da mensagem é responsável pelo sucesso e os resultados alcançados 

pelas marcas inseridas no setor do luxo. O consumidor de produtos sofisticados valoriza 

o luxo e o glamour; esse perfil justifica a sofisticação, elegância e requinte utilizados pelas 

marcas de luxo em seus anúncios publicitários.  

 

Eventos: a experiência de luxo 

 

Considerado como uma das atividades que gera mais resultados para as empresas 

de luxo, os eventos são uma das principais estratégias utilizadas por esse setor para criar 

e manter relacionamentos com seus públicos. Sabe-se que as empresas que estão inseridas 

no setor do luxo priorizam ações comunicacionais que permitam uma aproximação maior 

com seus públicos estratégicos para a transmissão dos valores e da identidade da marca 

de forma eficaz. Dessa forma, pode-se afirmar que a realização de eventos por marcas de 

luxo é uma grande oportunidade de oferecer momentos únicos para os públicos dessa 

empresa.  

Este instrumento de comunicação dirigida pretende criar ou manter a boa imagem 

das empresas e de seus respectivos produtos e serviços. Os eventos, diferentemente dos 

instrumentos de comunicação de massa, destinam-se a públicos homogêneos, com 

interesses comuns e atividades afins. Dificilmente qualquer outro meio de comunicação 

poderia atingir de maneira assertiva um público tão específico em uma só oportunidade 

(KUNSCH et al, 2004).  Por esses motivos os eventos se tornam uma importante 

ferramenta para as empresas de luxo. Estes acontecimentos são a oportunidade que as 
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empresas possuem de apresentar o conceito da marca, impressionar e propor experiências 

únicas para os seus públicos. Eventos bem organizados e planejados podem fidelizar 

clientes e transformar meros consumidores em grandes admiradores da marca.  

Além da produção de eventos independentes, as empresas de luxo também podem 

comparecer e patrocinar eventos de outras organizações. Os eventos externos à empresa 

podem contribuir com o posicionamento da marca no mercado, fortalecer a sua imagem 

e expandir o alcance da marca a novos consumidores.  

 

Atendimento especial ao cliente 

 

O atendimento é um dos principais valores reconhecidos pelo consumidor de 

produtos e serviços de luxo. Em um mercado altamente competitivo e exigente, atender 

bem não é apenas um diferencial competitivo, é um pré-requisito. O toque pessoal no 

atendimento ao cliente faz parte da estratégia de marketing de várias organizações no 

setor. Afinal, o cliente de luxo presume que, por estar desembolsando altas quantias 

monetárias para adquirir um produto, deve, mais do que qualquer outro consumidor, ser 

tratado de forma impecável antes, durante e depois da aquisição (BARTH, 1996).  

Tendo isto em vista, é necessário que haja a atenção à profissionalização do 

quadro de profissionais que lidam com os clientes. Isto se traduz na necessidade de 

treinamento e capacitação de mão de obra. A capacitação e a informação tornam-se 

ferramentas estratégicas de desenvolvimento para as empresas. É fundamental que as 

empresas reconheçam a necessidade de motivar seus profissionais para garantir um 

relacionamento diferenciado com seus clientes.   

O primeiro grande desafio é elevar o conhecimento dos profissionais responsáveis 

por efetivar as vendas neste setor ao nível do savoir-faire da marca. Para isso, são 

necessários cursos profissionalizantes e experiências de imersão no conceito da 

organização. Dessa forma, todos profissionais desempenharão a excelência no 

relacionamento, na experiência e no atendimento. Para que haja um aprimoramento da 

base de percepção, deve-se proporcionar os profissionais a experiencia o que é excelência 

da marca.  

No mercado de bens e serviços de luxo, saber como atender é imprescindível. No 

entanto, saber com quem se está atendendo é um diferencial estratégico. Comumente, 
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empresas do setor do luxo possuem uma rede de contatos com os seus consumidores mais 

importantes, assim, todos os vendedores conhecem estes indivíduos pelo nome, além de 

ter informações pessoais sobre as preferências e os gostos desses clientes.  

Conhecer a fundo os interesses dos consumidores mais importantes para a marca 

garante o atendimento personalizado e de alta qualidade, o que aumenta 

significativamente as chances deste indivíduo se tornar fiel consumidor da marca. O 

desfecho da experiência que o consumidor viveu dentro de uma loja tem uma importância 

fundamental. Um final desagradável destrói o envolvimento emocional do consumidor 

com a marca. Todo o processo de compra deve ser memorável e a qualidade do contato 

com todos os envolvidos influenciam na imagem que o comprador leva da loja. 

Cabe exemplificar por meio da grife Louis Vuitton, que possui um departamento 

chamado Relacionamento com Clientes Particulares, cujo o objetivo é se relacionar com 

os clientes multimilionários da empresa. De acordo com Tungate (2014), a empresa 

estima que existem por volta de 8 milhões de pessoas no mundo com acesso imediato a 

um milhão de dólares ou mais, parte destes indivíduos já consomem produtos Louis 

Vuitton, porém, a empresa sempre está ansiosa por atrair outros clientes. Para aproximar 

novos compradores, a empresa utiliza os embaixadores da marca em eventos e encontros 

sociais para exibir produtos especiais. Outra estratégia frequentemente utilizada por 

marcas de luxo para fidelizar clientes de alto poder aquisitivo é a venda domiciliar. 

Vale ressaltar que o bom atendimento nas marcas de luxo deve ser universal, 

independente do poder monetário do comprador; a qualidade do serviço de atendimento 

deve ser igualmente excelente.  

A implementação de um plano de relações públicas contribui para a retenção e a 

manutenção do vínculo perene com os clientes. Tal mecanismo coopera com a 

estruturação de um programa que facilite e reconheça a lealdade que é cada vez mais 

necessária. A qualidade e o cuidado com os serviços oferecidos fazem com que a 

experiência de compra se torne ainda mais cômoda, atraente e memorável, à medida que 

proporcionam economia de tempo e de energia. A excelência no atendimento deve ser 

absolutamente garantida. Em uma era em que o desejo está ligado ao emocional e à 

realização pessoal, despertar sensações e proporcionar boas experiências são 

fundamentais. 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Manaus - AM – 24 a 26/05/2017 
 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da realização deste trabalho, foi possível concluir que a eterna procura 

dos indivíduos por satisfação e realização por meio do consumo torna propícia a 

comercialização de produtos e serviços de luxo no mercado. A aspiração por experiências 

exclusivas, produtos selecionados e um tratamento especial justifica o sucesso de grandes 

empresas deste setor.  

Ainda assim, deve-se ressaltar que por mais que o homem, na sociedade moderna, 

aprimore suas necessidades, desejando sempre superar a sua mediocridade, a criação do 

sonho por um objeto e por uma marca específica não é intrínseca a ele. São necessárias 

estratégias de comunicação para conferir valor aos produtos de luxo e despertar o desejo 

pela grife. A aspiração por um produto ultrapassa os aspectos físicos e se estabelece, 

principalmente, em detrimento dos atributos intangíveis que são conferidos a ele. 

Analisando o setor do luxo, pode-se observar que o sucesso de grandes grifes e 

marcas se deve a coordenação dos aspectos de comunicação, em destaque a área de 

relações públicas. A partir do estudo aprofundado sobre o assunto em questão, foi possível 

compreender que o relacionamento com a mídia, a presença em revistas segmentadas, os 

eventos de luxo e o atendimento especial ao consumidor deste mercado são estratégias 

características desde setor.  

. Considerando as características únicas de cada indivíduo que se relaciona com 

uma marca, o profissional de relações públicas está apto a desenvolver ações estratégicas 

para a satisfação dos consumidores e o consequente sucesso da empresa. Dessa forma, é 

necessário que se compreenda as peculiaridades do mercado de luxo e dos seus 

consumidores para que se estabeleçam estratégias eficazes. Para que seja possível 

satisfazer o cliente e alcançar os objetivos organizacionais das empresas, faz-se 

necessário observar a construção e manutenção de relacionamentos duradouros como um 

diferencial mercadológico.  
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