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A publicidade das marcas de luxo
globais e locais

The advertising of global and local luxury brands

Ani Mari Hartz Born*

RESUMO
Tanto as marcas de luxo globais quanto as locais (de Porto Alegre/RS)

utilizam a publicidade como uma de suas ferramentas de comunicação.
Nesse sentido, este artigo busca compreender as diferenças e semelhan-
ças da publicidade dessas marcas de luxo, bem como verificar, nas peças
publicitárias selecionadas, a presença das categorias do luxo hoje, a saber:
preço elevado, raridade, tradição, distinção social e emocional. Para tanto,
utiliza-se a técnica de pesquisa bibliográfica para revisão da literatura,
a técnica de análise documental para seleção do corpus e a técnica de
pesquisa semiológica para análise dos materiais selecionados.
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ABSTRACT
Both global and local (Porto Alegre, RS) brands use advertising as

one of their communication tools. Taking this context into consideration,
this article intends to help understand the differences and similarities in
the advertising of luxury brands, as well as verify the presence, in the se-
lected advertising pieces, oftoday's luxury categories: high prices, rarity,
tradition, and social and emotional distinction. To meet this purpose, the
techniques of bibliographical research for the revision of the literature,
documentary analysis for the selection of the corpus, and semiological
research for the analysis of the selected materiais were used.
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Introdução

Tanto as marcas de luxo globais quanto as locais
(de Porto Alegre/RS) utilizam a publicidade
como uma de suas ferramentas de comunica-

ção. Nesse sentido, este artigo busca compreender as
diferenças e semelhanças da publicidade dessas marcas
de luxo, bem como verificar a presença das categorias
contemporâneas do luxo - preço elevado, raridade,
tradição, distinção social e emocional - nas peças
publicitárias selecionadas.

O recorte das marcas de luxo globais e locais se
justifica pelo fato de as empresas trabalharem com o
mesmo objeto (artigos de luxo) e utilizarem a mesma
ferramenta de comunicação (publicidade) e, por outro
lado, apresentarem portes diferentes, assim como nível
de reconhecimento. Dessa forma, questiona-se: quais
são as diferenças e semelhanças da publicidade dessas
marcas de luxo? Quais as categorias contemporâneas do
luxo presentes nas peças publicitárias selecionadas?

Este artigo está estruturado da seguinte forma: os
primeiros capítulos (dois e três) tratam da fundamenta-
ção teórica, através da técnica de pesquisa bibliográfica.
O quarto capítulo traça a metodologia, destacando as
técnicas de análise documental, para a seleção do cor-
pus, e a técnica de semiologia, para a análise das peças
publicitárias selecionadas. O quinto capítulo apresenta
os resultados, e o sexto e último capítulo traz as consi-
derações finais, buscando juntar todas estas partes num
todo, aceitando o desafio da incerteza.
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em Comunicação (PUC/RS). Professora da ESPM/RS.
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Publicidade

Assim como o luxo, a publicidade sempre existiu,
mas foi com o advento da revolução industrial, entre
1770 e 1860, com a produção de bens em grande varie-
dade e quantidade, que essa técnica de comunicação mais
se desenvolveu, passando de um enfoque meramente
informativo para persuasivo, tornando-se um forte elo
entre o sistema de produção e o universo do consumo,
promovendo a circulação de produtos.

O termo publicidade vem do latim publicus, que sig-
nifica tornar público um fato, uma ideia. Há autores como
Kotler (1998), Shimp (2002), Sampaio (1997), Keller
(2005), entre outros, que adotam o termo propaganda.
Esse termo é oriundo do latim propagare que significa
reproduzir, difundir. Nesse sentido, a propaganda é vista
como qualquer forma paga e impessoal de apresentar
produtos por um patrocinador identificado, e a publici-
dade, como qualquer forma não paga.

Já outros autores, como Gomes (2003), Roiz (1996),
Charaudeau (l 983), Perez (2004) e Lipovetsky (2005a)
fazem distinção dos termos sob uma outra perspectiva.
Conceituam a propaganda com um caráter ideológico, e
a publicidade, com um caráter comercial. E é esta a linha
de pensamento que foi adotada neste artigo: apesar de o
termo ser empregado de forma diferente pelos autores
acima citados, o seu sentido é praticamente o mesmo, ou
seja, tem um caráter comercial. Desta forma, se utilizará
o termo publicidade, independente do autor citado.

Marcas

Pinho (1996) expõe que, desde a Antiguidade,
havia várias formas de promover os produtos através
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de siglas, símbolos, selos como forma de identifica-
ção. Já no século XI, as marcas adquiriram um viés
comercial. Com o passar dos tempos, a marca é usada
como garantia da qualidade e elemento de diferencia-
ção. Logo após surge a questão de proteção e registro
de marca.

A utilização de marcas desempenha papéis impor-
tantes tanto para as organizações quanto para os consu-
midores, segundo Keller (2005). Para as organizações,
o uso de marcas possui várias vantagens; desde as mais
simples, como identificação dos produtos, facilitando
o manuseio, o estoque e a contabilidade, a proteção
legal, até o indicativo de qualidade, fonte de vantagem
competitiva, meio para criação de associações exclusi-
vas e ativos para retornos financeiros, podendo, muitas
vezes, valer mais do que a própria receita da empresa.
Para os consumidores, a identificação da origem do
produto, a redução de riscos e, principalmente, o in-
dicativo de qualidade e os elementos simbólicos estão
entre as vantagens.

A conceituação do termo marca suscita diversas
concepções. Para a American Marketing Association
(2007), a marca é apenas um nome, termo, símbolo, que
identifica e diferencia os produtos. Nessa mesma linha
de pensamento, tem-se o americano Aaker (1998, p. 7),
que conceitua marca como "um nome diferenciado e/
ou símbolo (tal como um logotipo, a marca registrada,
o desenho ou a embalagem) destinado a identificar bens
ou serviços de um vendedor, ou de um grupo de ven-
dedores, e a diferenciar esses bens e serviços daqueles
dos concorrentes".

Já Perez (2004, p. 10) aborda a marca como "[...]
uma conexão simbólica e afetiva estabelecida entre
uma organização, sua oferta material, intangível e
aspiracional e as pessoas para as quais se destina". A
autora exemplifica esse conceito de marca através de
um produto considerado de luxo: a champanhe Mõet &
Chandon, afirmando que consumir Mõet & Chandon é
uma experiência ritualística e altamente sedutora, que
representa muito mais do que simplesmente saciar a
sede (PEREZ, 2004).

A marca é muito mais do que um produto; ela é
composta por uma mistura de elementos racionais e
tangíveis, como produto, nome, logotipo, fornia, design,
embalagem, rótulo, cor, slogan, preço, qualidade, dis-
tribuição, e elementos emocionais e intangíveis, como
imagens mentais, sensações, associações e símbolos.
Martins (1999) coloca que é a emoção que faz com que
as pessoas paguem cinco vezes mais por uma camiseta
branca da marca de luxo Calvin Klein do que por um
produto da mesma qualidade, porém sem marca.

Dos elementos racionais e tangíveis, destaca-se o
nome da marca. De acordo com Room (apud PINHO,

1996) a construção do nome de marca pode ser baseada
em sete categorias básicas. São elas: nomes de pessoas,
de um local ou região, científicos, de status (palavras
provenientes da língua francesa ou inglesa), associa-
ções positivas (a partir de histórias reais ou lendas),
nomes artificiais (guardam ou não uma semelhança
com nomes reais) e descritivos (característica física
ou atributo dos produtos).

Luxo hoje

A definição do termo luxo é bastante complexa, dada
a sua variedade de características ao longo do tempo.
Buscando na bibliografia brasileira, a etimologia do
termo, encontra-se, em Allérès (2000), Roux (2005) e
Castarède (2005), como derivação do latim luxus, com
significado de suntuosidade excessiva, fausto, riqueza,
fato de crescer em excesso, ostentação, magnificência,
abundância, refinamento.

Já os autores brasileiros Castilho (2006) e D'Angelo
(2006) recorrem ao dicionário Michaelis, destacando
definições como magnificência, ostentação, suntuosi-
dade, abundância, supérfluo, conforto, extravagância,
o que é fantasioso, esplendoroso.

As características do luxo sofreram alterações ao
longo dos anos, e o entendimento do seu significado
nos tempos atuais se faz necessário. Baseado em todos
os teóricos atuais com publicação no Brasil sobre esse
tema - Lipovetsky e Roux (2005a), Allérès (2000),
Castarède (2005), D'Angelo (2006) e Castilho (2006)
-, podem ser encontradas as categorias comuns mais
relevantes sobre a noção de luxo hoje: distinção social,
emocional (elemento novo), preço elevado, raridade
e tradição (BORN, 2007).

A categoria distinção social é tratada sob o ponto
de vista da diferenciação das demais classes sociais,
ou seja, da grande massa, exibindo seu nível de ri-
queza. Está centrada em ser invejado pelo outro. Já
a categoria emocional é praticamente o seu oposto;
está intimamente ligada às emoções internas, em
admirar-se e ser menos dependente da opinião de
outrem. Nessa linha, Lipovetsky (2005a) reforça esse
desejo de deleitar-se consigo mesmo, contemplando
uma dimensão do tipo narcisística.

A categoria preço elevado retrata um produto com
preço acima do que é normalmente comercializado no
mercado. O preço elevado também está ligado à cate-
goria raridade, que diz respeito a pouca quantidade.
Pode-se dizer que quanto mais raro for o produto, mais
elevado será o seu preço. Por fim, a categoria tradição
envolve o passado da organização, da marca, a sua
origem, o(s) seu(s) fundador(es), ou seja, a valorização
da memória, da história.
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Marcas de luxo

Kapferer (2004) apresenta o sistema clássico do luxo
e da marca, conforme figura abaixo.

Figura 1 - Sistema do luxo e da marca
Fonte: Kapferer, 2004, p. 75.

A partir dessa figura, nota-se que a base da pirâmide
é formada pela "marca" e tem como característica a pro-
dução em grandes volumes, a pressão sobre os custos e
a espiral da qualidade. Já os outros três níveis envolvem
o luxo, sendo compostos pela "marca de alto nível"
(produção em série e a mais alta qualidade da categoria),
como, por exemplo, Hermes, Rolls-Royce e Cartier; pela
"marca de luxo" (série de baixo volume que ainda utiliza
o ateliê), como, por exemplo, os perfumes Dior e Saint
Laurent e, finalmente, pela "grife" (ateliê, obra única).
É importante salientar que o autor expõe que uma grife
pode tornar-se uma marca, mas não o contrário.

A partir disso, para melhor entendimento, se propõe
um novo sistema do luxo e da marca, sintetizando os
três níveis do luxo propostos por Kapferer (2004) e
englobando a priori duas bases da pirâmide, conforme
figura abaixo.

Figura 2 - Nova proposta do sistema do luxo e da marca
Fonte: elaborado pela autora, com base em Kapferer, 2004.

O raciocínio expresso nesta figura parte do prin-
cípio de que é preciso ter na base uma organização,
que é responsável pela produção ou comercialização
do produto, sendo que este pode ou não se tornar uma
marca e posteriormente uma marca de luxo. Aqui, to-
dos os níveis são permeados pela comunicação, mais
especificamente pela publicidade.

Na proposta de síntese dos três níveis de luxo apre-
sentados por Kapferer (2004), os níveis da grife, da
marca de luxo e da marca de alto nível são reunidos em
um único nível, ou seja, apenas como marca de luxo.
Isso se justifica em função do comportamento atual
dos consumidores, uma vez que tratam grifes como
sinónimos de marcas de luxo e também não verbalizam:
"não estou utilizando uma marca de luxo, mas sim uma
marca de alto nível".

Roux (2005, p. 132) defende que "[...] o que faz
passar do produto de luxo à marca é, essencialmente,
a dimensão e a notoriedade internacional", ou seja, a
autora acredita que marca de luxo engloba somente
os produtos com (re)conhecimento mundial; caso
contrário, são produtos de luxo. Mas existe uma
outra visão sobre esse ponto: acredita-se que existam
marcas de luxo globais (conhecidas mundialmente) e
marcas de luxo locais (conhecidas municipalmente,
estadualmente ou até nacionalmente).

Marcas de luxo globais

A maioria das grandes organizações de luxo é fran-
cesa. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento
Económico e Social (2002), a classificação de grande
porte diz respeito ao faturamento acima de 60 milhões
de reais.

Neste cenário, Castarède (2005) apresenta as gran-
des organizações de luxo, na França, em faturamento,
que são referências mundiais. Os três principais grupos
são formados por várias organizações de diferentes
segmentos e, consequentemente, por várias marcas:
Louis Vuitton Moêt Hennessy S.A. (LVMH), fundada
em 1987; Compagnie Financière Richemont SÁ (Ri-
chemont), em 1988; e Gucci Group, em 1921, conforme
destaque no quadro a seguir.

As demais organizações de luxo francesas com
faturamento também significativo são Ralph Lau-
ren, Chanel, Estée Lauder, Tiffany & Co., L'Oréal,
Hermes, Prada, Clarins, Armani, Société du Lovre,
Investcorps, France Luxury, Calvin Klein, e Cardin
MaxirrTs Limited.
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Marcas de luxo locais

Assim como as grandes organizações LVHM, Ri-
chemont e Gucci Group estão para a França, pode-se
afirmar que as joalherias H. Stern, a butique Daslu e
o hotel Fasano (KLINKE, 2005) estão, guardadas as
proporções, para o Brasil, mais especificamente, Rio
de Janeiro e São Paulo, embora Lipovetsky1 tenha uma
visão desfavorável da butique Daslu, dizendo que a loja
é um supermercado, um excesso que quase banaliza o
conceito de luxo.

Há ainda a butique M&Guia e o hotel Aguas do
Treme Lake Resort, em Belo Horizonte; a butique
Capoani e o hotel Four Points Sheraton, em Curitiba;

1 Informação oral recebida durante o Seminário "Comunicação, moda
e luxo", realizado no prédio 40 da PUCRS, no período de 04 a 08 de
dezembro de 2006.

o Espaço Ludgren e o hotel Copacabana Palace, no
Rio de Janeiro; e hotel Renaissance, em São Paulo
(EDWARD, 2005).

Em Porto Alegre, busca-se encontrar as marcas de
luxo locais com o auxílio da "Vossa Empresa de Estra-
tégia e Comunicação", de Porto Alegre, localizada na
Rua Travessa Saúde, 22/403, que realizou uma pesquisa
sobre o mercado de luxo em Porto Alegre para um
cliente, no período de 20 de outubro a 10 de novembro
de 2005, tendo como um dos principais objetivos a
identificação dos locais de luxo na cidade.

Através de uma pesquisa qualitativa, a empresa
utilizou a técnica de entrevista em profundidade,
que, de acordo com Duarte (2005, p. 62) é "[...]
um recurso metodológico que busca, com base em
teorias e pressupostos definidos pelo investigador,
recolher respostas e partir da experiência subjetiva
de uma fonte, selecionada por deter informações que
se deseja conhecer."

Nesse sentido, a seleção dos entrevistados deu-se
através de uma amostra não-probabilística do tipo in-
tencional, isto é, a definição foi baseada no julgamento
do pesquisador, e não através de sorteio a partir do
universo. O julgamento do pesquisador para a realiza-
ção da pesquisa se baseou no quadro de levantamento
socioeconômico do IBOPE (2000).

Quadro 2 - Levantamento socioeconômico
Fonte: IBOPE, 2000 apud Associação Brasileira de Empresas de
Pesquisa, 2003.

A partir do quadro acima, definiu como públicos-
alvos homens e mulheres adultos moradores de Porto
Alegre das classes média-alta, que correspondem a uma
renda média familiar de quatro mil, seiscentos e quarenta
e oito reais mensais, e classe alta, que corresponde a uma
renda média familiar de sete mil setecentos e noventa
e três reais.

O pesquisador também se valeu das ocupações dos
entrevistados: estudantes, psicólogas, médicas, publi-
citárias, advogadas, arquitetas, jornalistas, designers,
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donas-de-casa, empresárias, dentistas, decoradoras,
empresários, agropecuaristas, médicos, arquitetos, ad-
vogados, dentistas, jornalistas e psiquiatra. Todos são
moradores de nove bairros que estão entre os quinze
melhores bairros em renda familiar média: Bela Vista,
Moinhos de Vento, Boa Vista, Mont Serrat, Chácara
das Pedras, Rio Branco, Petrópolis e Ipanema (PORTO
ALEGRE, c2007).

É importante ressaltar que a entrevista em profun-
didade não necessita de uma representatividade estatís-
tica de determinado universo, conforme Duarte (2005)
explicita, chegando a um corpus de quarenta mulheres
e vinte homens.

O tipo de abordagem foi entrevista individual semi-
aberta, com questões semi-estruturadas, ou seja, uma
entrevista que "[...] parte de certos questionamentos
básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interes-
sam à pesquisa e que, em seguida, oferecem campo de
interrogativas, fruto de novas interrogativas que vão
surgindo à medida que se recebem respostas do infor-
mante" (TRIVINOS, 1990, p. 146).

O roteiro da pesquisa perpassou itens como entendimen-
to por luxo, hábitos de lazer cultural e de consumo, locais
de preferência para compra e avaliação destes locais.

Através desta pesquisa, emergiram as organizações
consideradas de luxo em Porto Alegre, que podem ser
classificadas nos seguintes segmentos:

Metodologia

No intuito de compreender as diferenças e semelhanças
da publicidade das marcas de luxo globais e locais (Porto
Alegre/RS), bem como de verificar a presença das cate-
gorias contemporâneas do luxo - preço elevado, raridade,
tradição, distinção social e emocional - nas peças publicitá-
rias selecionadas, adotou-se a técnica de análise documental
para selecionar o corpus. Essa técnica, conforme Moreira
(2005, p. 271),"[...] compreende a identificação, a verifica-
ção e a apreciação de documentos para determinado fim",
tais como revistas, jornais, entre outros. As fontes da análise
documental podem ser de origem primária ou secundária.
Os materiais de fontes primárias são, por exemplo, docu-
mentos oficiais, documentos internos de empresas, cartas
particulares. Os materiais de fontes secundárias são, por
exemplo, mídia impressa (revistas, jornais) e eletrônica
(gravações de áudio e imagem) e relatórios técnicos.

Nesse sentido, o corpus de análise deste artigo foi consti-
tuído a partir de duas fontes primárias e, posteriormente, de
fontes secundárias. Uma fonte primária foi o livro de Jean
Castarède (2005), que traz as marcas de luxo globais, confor-
me quadro l, e a outra fonte primária foi o documento interno
da Vossa Empresa de Estratégia e Comunicação Ltda., que
traz as marcas locais de Porto Alegre, conforme quadro 3.

A partir dessas duas fontes primárias, estabeleceram-se
critérios para a seleção do corpus das marcas globais e
locais. Para as marcas globais, buscaram-se os três primei-
ros anúncios encontrados em revistas ou jornais (fontes
secundárias) aleatórios, do ano de 2006 a 2007, sendo
uma marca de cada um dos três grandes grupos (LVMH,
Richemont e Gucci). Para as marcas locais de Porto Alegre,
buscaram-se os três primeiros anúncios encontrados em
revistas ou jornais aleatórios do ano de 2006 a 2007. Sendo
assim, encontraram-se os anúncios do quadro abaixo.

Quadro 3 - Pesquisa de mercado em Porto Alegre
Fonte: Vossa (informações recebidas por e-mail)

Quadro 4 - Resumo das marcas de luxo globais e locais de Porto
Alegre selecionadas.
Elaborado pela autora.
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Embora seja alvo de críticas, por seu caráter subje-
tivo, a semiologia foi a técnica escolhida para análise
do corpus selecionado, pois é normalmente aplicada em
uma variedade de sistemas de signos, incluindo peças
publicitárias, conforme relata Penn (2005). Sobre a
publicidade, Penn (2005, p. 325), com base em Barthes
(1964), afirma que:

[...] os signos da publicidade são intencionais e serão,
por isso, claramente definidos, ou "compreendidos".
Sabemos também que a intenção será promover a
fama e as vendas do produto. Isto dá liberdade ao
analista para se concentrar no como, mais do que
no o quê.

O caminho percorrido para uma análise da se-
miologia, após a escolha do material a ser analisado,
inicia com um inventário denotativo, ou seja, a des-
crição literal do anúncio. Em um segundo momento,
é realizada uma análise de níveis de significação
mais altos, ou seja, o plano conotativo. É válido
colocar que "no âmbito da conotação, necessitamos
de vários outros conhecimentos culturais" (PENN,
2005, p. 328).

Resultados

Adotando-se como técnica de análise a semiologia,
tem-se, no plano denotativo do primeiro anúncio, a
imagem de uma mulher, enquadrada a partir do pesco-
ço até a cabeça, de cabelos compridos castanhos, boca
entreaberta, utilizando óculos escuros, em um fundo
de cor neutra. Em cima da barra do vestido, apenas a
palavra "Dior".

O segundo anúncio também apresenta uma mulher,
enquadrada a partir dos seios até a cabeça, porém
com cabelos compridos na cor castanho, utilizando
óculos escuros, camisa na cor preto, e fundo da mes-
ma cor. Ao lado da cabeça da mulher, há a palavra
"Montblanc", com um respectivo símbolo, e, abaixo
da mulher, há o seguinte texto: "Helping others gives
sucess true meaning." E "Hélène Grimaud, interna-
tionally renowned concertpianist is the ambassador
of Montblanc 's arts & culture projects like the 'Prix
Montblanc'. Hélène Grimaud is presenting the new
alluring Montblanc Eyewear Collection. Visit www.
montblanc.com/ambassador" Há ainda "Montblanc
Boutiques: Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro, São
Paulo e disponível nas óticas autorizadas. Tel. 0800-
7715557." Ao lado do texto, há outra imagem do
óculos escuros.

O terceiro anúncio apresenta uma mulher, enqua-
drada a partir dos ombros até a cabeça, de cabelos

compridos louros, boca entreaberta, utilizando óculos
escuros, blusa de alças e, na altura dos ombros, ape-
nas a palavra "Gucci", conforme quadro abaixo.

Quadro 5 -Anúncios das marcas de luxo globais selecionadas

O plano denotativo das marcas de luxo locais de
Porto Alegre evidencia o primeiro anúncio contendo
uma mulher, enquadrada a partir dos joelhos, ca-
belos compridos louros, vestindo lingerie, com um
colar e um casaco, todos na cor branca, em um de-
terminado ambiente, seguido dos seguintes textos:
"Dia das Mães. Conte Freire. Ela merece se sentir
assim. Venha conhecer a coleção outono-inverno
2006 e a nova seção masculina. As melhores grifes
em roupas e acessórios. Tudo em 3X no cheque ou
6X no cartão. Padre Chagas, 208 - (51) 3222.9772
- www.contefreire.com.br".

O segundo anúncio, de página inteira, é formado
por uma imagem de meia página, com casal moreno,
sorridente, abraçado, em frente a um prédio de dois
andares, arborizado, sem identificação. O texto do
anúncio é: "Brinco Turmalina R$ 798,00 na Divê.
Quatro salas de cinema. Uma calçada da fama".
Moinhos Shopping. Loving Moinhos. O Shopping
que tem um bairro". Em fonte de tamanho menor,
na lateral do anúncio, em sentido vertical, há o texto
"Produto sujeito a disponibilidade. Preço válido de
05/09 a 04/10/07".

Já o terceiro anúncio apresenta quatro imagens.
A maior imagem é composta por um automóvel com
a parte externa frontal e lateral evidenciadas, na cor
prata, em um ambiente externo, uma estrada asfaltada,
arborizada e, no fundo, o mar. As demais imagens, em
tamanho menor, mostram a parte interna e externa do
automóvel. As partes internas retratam o painel e o
porta-malas; e a parte externa, a traseira. O texto do
anúncio traz: "Carrinho, só de golfe. O novo A3 Spor-
tback chegou na Audi Star. Excelente espaço interno,
Design arrojado, Conforto que supera expectativas.
Edu Chaves, 317 - Porto Alegre - RS Fone: (51)
3027.2727 Audi Starwww.audistar.com.br", conforme
quadro a seguir.
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Marcas de luxo locais de Porto Alegre/RS

Quadro 6 - Anúncios das marcas de luxo local de Porto Alegre/
RS selecionadas

Percebe-se de antemão que os anúncios das marcas
de luxo globais requerem uma leitura semiológica pers-
picaz, pois trabalham fortemente as imagens com um
texto mínimo. O primeiro e o terceiro anúncios apresen-
tam modelos profissionais, com ar sexy, devido à boca
entreaberta e cabelos compridos soltos, evidenciando a
nova categoria do luxo hoje: emocional.

Os textos desses dois anúncios apresentam apenas o
nome das marcas. De acordo com a categorização básica
de Room (apud PINHO, 1996), abordada anteriormente,
pode-se afirmar que essas duas marcas de luxo globais
selecionadas foram baseadas em nomes de pessoas: o
estilista Christian Dior e o fundador Guccio Gucci.

Já o segundo anúncio trabalha com uma pianista
francesa descrevendo quem é essa pessoa, pois no Brasil
ela não é considerada uma pessoa famosa, e também os
locais onde se pode encontrar esse produto. Seguindo a
categorização de Room (apud PINHO, 1996), nota-se
que o nome da marca Montblanc é um nome de status,
pois é de origem francesa, inspirado no mais alto pico da
Europa. Além disso, o texto acompanha a categoria de
status, pois descreve a celebridade em língua inglesa, o
que requer domínio do público-alvo. O símbolo ao lado
do nome da marca é em formato de estrela, o que, por
sua vez, conota um produto de qualidade.

Se no primeiro e terceiro anúncio o "ar sexy" apa-
rece sob a forma da boca entreaberta e dos cabelos
compridos soltos, no segundo anúncio aparece sob a
forma da camisa semi-aberta, valorizando o colo, e
também com os cabelos compridos soltos. Esse anún-
cio também trabalha a nova categoria do luxo hoje, a
emocional, pois conota que, para ser uma pessoa de
sucesso, como a pianista da foto, é preciso usar óculos
escuros da marca Montblanc.

A loja Conte Freire traz, em seu texto, a ideia do
"merecer", apoiada na imagem sensual de uma mulher,
evidenciando a categoria emocional. Isso ocorre através
do merecimento de se sentir poderosa, bonita, sexy, evi-
denciando que isso é possível mesmo tendo o papel de
mãe. O texto ainda traz informações sobre os produtos

da loja através da expressão "melhores grifes", formas de
pagamento e a localização do estabelecimento. O nome
da marca Conte Freire, assim como as marcas de luxo
globais Dior e Gucci, é baseado em nome de pessoa, ou
melhor, sobrenome dos irmãos proprietários Anita Conte
Freire Johannpeter e Samuel Conte Freire Jr.

O anúncio do Moinhos Shopping foi elaborado a
partir da fotografia registrada na rua Fernando Gomes,
esquina com a rua Padre Chagas, duas ruas das mais
badaladas do bairro nobre Moinhos de Ventos da capital
gaúcha. O local em que o casal de namorados ou noivos,
pois o homem não apresenta aliança na mão esquerda,
está em frente, é um restaurante. O texto "quatro salas
de cinema. Uma calçada da fama" faz uma analogia com
as salas de cinema oferecidas pelo shopping com a rua
Fernando Gomes, que é mais conhecida por "calçada
da fama". Esse texto é composto por várias letras com
fontes diferentes. Nesse sentido, pode-se afirmar que são
letras dos logotipos das lojas das marcas disponibilizadas
pelo shopping, como por exemplo, a letra "F" da marca
Fórum, a letra "D" da joalheria Divê, as letras "Tr" da
loja Trópico, a letra "M" do restaurante fastfood Mac
Donalds, a letra "Q" da loja Maria Quitéria e assim por
diante. Além disso, trazem a ideia de que é "o shopping
que tem um bairro", quando na verdade é o contrário,
uma vez que o bairro Moinhos de Vento foi criado ofi-
cialmente em 1959, e o shopping em 1996.

As categorias do luxo hoje evidenciados neste anún-
cio são as categorias emocional e preço elevado, pois o
anúncio demonstra que o casal está curtindo, usufruindo
de um bairro considerado nobre, sendo que a mulher
utiliza um brinco pelo preço de 798 reais, conforme
mostra o anúncio. Outra categoria presente é a raridade,
demonstrada através da informação de que o produto
está sujeito à disponibilidade; logo, entende-se que não
é produzido em grande escala.

A construção da marca foi baseada no nome de um
local, o bairro Moinhos de Vento, que corriqueiramente
é chamado apenas pelo primeiro nome, Moinhos. A
marca também foi baseada em um nome de status, pois
a palavra "Shopping" é proveniente da língua inglesa e
significa "compras" e, dessa forma, se enquadra também
em um nome descritivo, uma vez que apresenta um
atributo da organização.

O terceiro e último anúncio das marcas locais de
Porto Alegre traz a concessionária Audi Star. A sua ilus-
tração não é característica do cenário porto-alegrense:
uma bela estrada asfaltada, com gramado bem cuidado, e
ao fundo, o mar azul contrastando com o céu azul-claro.
O texto "carrinho só se for de golfe" auxilia na tradução
da conotação, mostrando que a imagem pode ter sido
registrada perto de um campo de golfe, mas, mesmo
assim, ela não revela a sua localização correta.
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A origem do nome da marca da concessionária traz
o nome do produto comercializado, isto é, Audi, que foi
construído com base no nome do fundador em latim,
além de ser um nome de status, pois a palavra "Star"
é proveniente da língua inglesa e significa estrela. A
concessionária Audi Star trabalha com a categoria do
luxo hoje chamada de distinção social, pelo fato de
fazer analogia com o esporte golfe. Sabe-se que o golfe
é originalmente um esporte das elites.

Considerações finais

Este artigo revelou semelhanças e diferenças entre
as marcas de luxo globais e as marcas de luxo locais de
Porto Alegre. Percebeu-se que os anúncios das marcas
de luxo globais trabalham predominantemente com
imagens de modelos profissionais ou celebridades e o
nome da marca, às vezes seguido de um texto mínimo
"explicativo". Além disso, as origens dos nomes são
fortemente baseadas em nomes de pessoas e de status,
sendo que a categoria nomes de pessoas é a mais predo-
minante, tendo mais exemplos, como Giorgio Armani,
Coco Chanel, Calvin Klein, entre outros.

Os anúncios das marcas de luxo locais de Porto Ale-
gre também trabalham com imagens e textos, porém as
imagens requerem um maior saber compartilhado, uma
vez que possuem, como fundo, locais não claramente
identificados, e os textos têm maior presença do que nos
anúncios das marcas de luxo globais.

Buscando compreender essas diferenças, acredita-se
que as marcas de luxo locais de Porto Alegre são mar-
cas relativamente novas comparadas às marcas de luxo
globais e necessitam criar conceitos para que, no futuro,
alcancem o formato de anúncio das marcas globais,
isto é, predominância da imagem com o texto mínimo,
apresentando apenas o nome da marca. Essa afirmação
é fundamentada logo abaixo, através de um anúncio da
década de 70 e de um anúncio atual (2006) da marca de
luxo brasileira H. Stern, fundada em 1949, que é con-
siderada uma marca de luxo global, uma vez que está
entre as maiores redes joalherias do mundo.

Nota-se que, para a H. Stern utilizar o formato
padrão dos anúncios das marcas de luxo globais, ela
precisou de um rol de discursos anteriores, que tra-
balhou o seu conceito. Para melhor visualização do
anúncio da década de 70, elabora-se o quadro abaixo,
dividindo-se nas seguintes partes: título, subtítulo e
texto do corpo do anúncio.

Figura 3 - Anúncio H.
Stern na década de 70
Fonte: Osna, 2006

Figura 4 -Anúncio H. Stern de 2006
Fonte: Revista Estilo de Vida, nov. 2006

Quadro 7 -Anúncio H. Stern na década de 70
Fonte: Elaborado com base em: Osna, 2006.

De acordo com as categorias propostas por Room
(apudPINHO, 1996), pode-se afirmar que a origem dos
nomes das marcas de luxo locais também trabalha predo-
minantemente com os nomes baseados em pessoas e de
status e, em menor grau, com nome de local. Conforme
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visto anteriormente, tem-se o nome de pessoa (Conte
Freire), o nome de local e de status (Moinhos Shopping)
e nome de pessoa e de status (Audi Star).

Notou-se, ainda, que as marcas de luxo considera-
das globais são aquelas que fabricam essencialmente
artigos de luxo. Já as marcas de luxo consideradas
locais de Porto Alegre são aquelas que normalmente
comercializam esses artigos de luxo e, às vezes, em sua
minoria, os fabricam. Por exemplo, a loja Conte Freire
comercializa marcas de luxo consideradas globais, como
Ermenegildo Zegna, Ricardo Almeida, Fause Haten,
Huis Cios, Reinaldo Lourenço, Diesel, Miss Victtoria,
mas também comercializa peças com a marca própria.
O Moinhos Shopping é composto por cento e vinte
lojas, sendo que algumas dessas lojas são consideradas
de luxo pelos porto-alegrenses e comercializam marcas

de luxo de outros países. A concessionária Audi Star
comercializa exclusivamente automóveis da marca Audi,
marca alemã, criada em 1910, que faz parte do grupo
Volkswagen, considerada uma das maiores fabricantes
de automóveis no mundo.

Além disso, identificaram-se as categorias do luxo
hoje presentes nas peças publicitárias das marcas de luxo
globais e locais selecionadas. Nesse sentido, pode-se
afirmar que o elemento novo do luxo hoje, a categoria
emocional, é essencialmente trabalhada nas marcas de
luxo globais. Já as marcas de luxo globais, além de tra-
balharem essa categoria, abordam outras três categorias
do luxo hoje: preço elevado, raridade e distinção social.
Por fim, é importante salientar que "teoricamente, o
processo de análise nunca se exaure e, por conseguinte,
nunca está completo" (PENN, 2005, p. 331).
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