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Resumo 

 
Este trabalho busca investigar e analisar ações utilizadas atualmente pelas 
empresas de moda do segmento de luxo para evitar que sua marca/produto seja 
copiada. Foram selecionados e entrevistados três profissionais de cargos gerenciais 
do setor – representando as empresas Cris Barros, Michael Kors e Victor Hugo –  e o 
método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso, que busca entender com certa 
profundidade quais são as ações que estas empresas realizam para proteger suas 
marcas e produtos de cópias ilegais. Também foi investigado como estas cópias 
afetam a sua empresa e seus negócios no dia a dia. Além das entrevistas, foram 
selecionadas bibliografias de teóricos e estudiosos da área para fundamentar e 
introduzir o conteúdo. 
 
Palavras-chave: Luxo; moda; pirataria; ações de marketing. 
 

Introdução ao luxo 

 Não existe acordo universal que dê certa definição ao luxo. (LUNT; 

LIVINGSTONE, 1992). Segundo o dicionário do Aurélio, a palavra “luxo” é oriunda 

do latim “luxus”, e que significa “bem ou atividade que não é considerado 

necessário, mas que gera conforto ou prazer”. É comum escutar o senso comum se 

referir ao luxo como “desnecessário”, “dispensável” ou “supérfulo”, mas não nos 

cabe neste trabalho realizar um juizo de valor em relação as necessidades dos 

consumidores de luxo. Logo, os produtos do setor de luxo serão considerados de 

desejos tão legítimos quanto qualquer outro bem de consumo. 

 Segundo autores – posteriormente citados – a definição de luxo é 

mutável, geográfica e cultural. Esta ideia é trazida principalmene por Berry (1994) 

que demonstra a modificação do conceito de luxo com o passar do tempo. Segundo 

exemplo dado por Strehlau, as peças de porcelana no século XVII eram 



 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

2 

consideradas de extremo luxo, pois eram difíceis de ser adquiridas por conta das 

viagens de navios que acabavam as quebrando e demorando demais. Atualmente, 

possuir peças de porcelana é tão simples quanto ir ao supermercado e poder 

escolher modelos de todas as cores ou formas que o consumidor decidir. Quando há 

quebra com o valor de exclusividade de um produto, ele perde seu sentido de luxo. 

 É falando justamente de exclusividade que os pensamentos de Vigneron 

e Johnson (2004) se tornam de extrema relevância para explicar o sentido de 

“luxo”. Para os autores, a percepção de luxo é alcançada apartir de fatores não 

pessoas (externos): exclusividade, conspicuidade e qualidade – e individuais 

(internos): hedonismo e eu estendido.  

 A exclusividade é expressada pela distribuição limitada/controlada dos 

produtos. O difícil acesso ao produto torna-os mais desejdos e procurados pelos 

consumidores. Esta exclusividade pode ser expressada também por preços altos que 

segmentam quais são os grupo de pessoas capazes de adquirir determinados 

produtos. 

 A conspicuidade é a busca do consumidor por reconhecimento de 

exclusividade e posicionamento social através dos objetos. Desta forma, ao usar um 

objeto de uma marca, o consumidor busca transferir os valores deste produto para 

montar sua imagem percebida por terceiros. A qualidade – por fim no âmbito dos 

fatores externos – é o diferencial esperado pelo consumidor, por um produto 

duradouro, testado e que apresente materiais de qualidade e consistentes. 

 O hedonismo – agora tratando dos fatores pessoais – é representado pelo 

foco de interesse do consumidor em uma percepção subjetiva de um produto que 

oferece prazer imediato e individual, o poupando de qualquer sentimento 

desagradável. O eu estendido é a teoria referente e capacidade do indivíduo de ser 

compreendido e identificado por suas posses. Os objetos se tornam extensões de 

sua personalidade, havendo transferência dos valores intangíveis da marca para o 

consumidor. 

 Diversos autores como Dichter, Lipovetsky e Filser, também tratam do 

assunto de transferência do valor intangível do objeto para o consumidor: valor 

simbólico. Há construção de personalidade e compra de “estilos de vida” que são 

cada vez mais oferecidos pelas marcas. Não se trata de consumir itens com apenas 
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valores funcionais, mas acima de tudo, que lhes expressem um sonho a ser 

alcançado. 

 Um exemplo deste “Estilo de Vida” vendido, é a estratégia realizada 

pela marca Harley Davidson que não somente vende motocicletas, mas vende itens, 

roteiros, ideais que levam o consumidor a se tornar um “motociclista Harley 

Davidson”: uma pessoa livre, aventureira e que possui amor pelas estradas. Desta 

forma, possuir uma motocicleta da marca não lhe traz apenas a funcionalidade, 

mas também o sonho comprado por trás do objeto: o estilo de vida oferecido pela 

marca. 

 Além do valor simbólico, Filser caracteriza o luxo a partir de outras duas 

características: sua natureza e sua origem. 

• A natureza do produto pode ser conferida por sua composição – matérias 

primas – ou algum diferencial em seu caráter de produção. Exemplo: A 

tequila Patrón, caracterizada como um produto de luxo, possui esse 

reconhecimento por sua garrafa de formato único artesanal (KOTLER, 2013, 

pg. 356).  

• A origem do produto é definida por sua origem geográfica ou histórica, 

podendo ser um produto oriundo de algum local exótico ou então da 

antiguidade. Como exemplo: a aquisição de obras de arte de valor histórico. 

 

O setor de luxo 

 Segundo Estudos da Bain & Company, o luxo abrange dez setores, 

liderado pelos carros de luxo, turismo e bens de luxo pessoais que, juntos, somam 

80% do total do mercado. A indústria ultrapassou 1 trilhão de euros em valor de 

vendas no varejo em 2015 e teve crescimento saudável de 5% ao ano (a taxas de 

câmbio constantes), impulsionado principalmente por carros de luxo (8%), hotelaria 

(7%) e obras de artes (6%). (BAIN & COMPANY, 2015). 

 O mercado de luxo de bens pessoais – foco deste trabalho, onde se 

englobam os bens visíveis como diamantes, relógios, bolsas, calçados e vestuário – 

arrecadou mais de 250 bilhões de euros em 2015. 

 Impulsionado pelo dólar alto, o Estados Unidos é atualmente a maior 

região global para compra de bens de luxo pessoaos. No entanto, em termos reais, 

o mercado americano não lançou os valores esperados. O “super-dólar” era muito 
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caro para muitos turistas, e mesmo havendo aumento no consumo nacional, foi 

apenas suficiente para cobrir o déficit das receitas de turismo. (BAIN & COMPANY, 

2015). 

 O Estados Unidos continua a tomar a dianteira no consumo de luxo global 

com R$ 271.893,5 mulhões em 2015 e previsão de R$ 294.826,40 milhões em 2017. 

O Japão encontra-se em segundo lugar no ranking com R$ 89.454,26 milhões em 

2015 e com previsão de R$ 96.898,21 milhões em 2017. (EUROMONITOR, 2016). 

 Com a crise econômica em vários países emergentes, as expectativas de 

crescimento do mercado não são grandes. Segundo Bain & Company, pode-se 

esperar crescimento nas despesas do consumidor, indo de 3,5% em 2015 para 3,7% 

em 2016. A recuperação do consumo será gradual junto ao crescimento econômico 

projetado para muitas economicas emergentes da Ásia, África, Oriente Médio, 

Europa Oriental e América Latina, mesmo com os fortes ventos contrários devido 

aos baixos preços das commodities e desvalorização das moedas (HODGSON, 2016).  

 Também segundo Euromonitor, a Índia deverá entrar no top 20 dos 

maiores marcados de luxo em 2017, a China deverá ultrapassar o Japão e a França – 

se tornando o segundo maior mercado de luxo em 2019 – e o Estados Unidos deve 

continuar na liderança como maior mercado global de luxo. 

 

Quando a moda se tornou luxo 

Foi apenas com o surgimento do Estado e o nascimento do ideal de distinção 

social em 4.000 A.C, que o luxo passa a servir como demarcador de posição 

hierárquica. (LIPOVETSKY, 2004). No Egito, por exemplo, onde o rei era visto como 

um deus na terra, as posses e riquezas exerciam papel de ponte entre o mundo 

físico e o divino, de forma com que as joias e objetos de luxo demonstrassem poder 

espiritual, além de poder político/social. (LIPOVETSKY e ROUX, 2005).  

A transição do sentido de luxo para prazer, valores estéticos, beleza e 

mobilidade social nasce no Renascimento, quando este – junto da arte – passa a 

atribuir sentidos subjetivos e laicos, fugindo do foco puramente religioso. 

(LIPOVETSKY e ROUX, 2005). Mesmo que desde os tempos da Grécia antiga o luxo já 

fosse atrelado a objetos, é apenas no renascimento que nasce a moda de luxo.  

O apogeu do luxo, principalmente da moda de luxo, surge no governo de Luis 

XIV na França. O icônico “Rei Sol”, atualmente também conhecido como Rei da 
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Alta Costura, se tornou renomado por seu ideal fortemente voltado ao luxo: 

móveis, tecidos, roupas, joias e a criação do belíssimo Palácio de Versalhes. Estes 

objetos não foram apenas fortemente abraçados por seus consumidores e pela 

corte francesa, como asseguraram empregos aos súditos e tornou a França a líder 

mundial em gosto e tecnologia. (CUNHA, 2015). 

 Segundo o ministro das finanças, Jean-Baptiste Colbert: “a moda era para a 

França o que as minas do Peru foram para a Espanha”. (CUNHA, 2015). 

Além de gerar uma indústria lucrativa e se tornar ícone por seus gastos, o Rei 

Sol foi também o “pai” da moda de luxo que conhecemos hoje. Foram os franceses 

que introduziram a ideia de coleções para a moda e sua renovação constante, 

criando vantagem competitiva com seus modelos coloridos, diferente dos sóbrios 

constantes oferecidos pela Espanha. 

Segundo Allérès (2000), o desenvolvimento técnico trazido pela Revolução 

Industrial deu origem ao chamado luxo moderno. A partir deste momento, os 

objetos se tornam símbolos de aspiração, sonhos e fantasias de um “estilo de vida” 

cobiçado pelo indivíduo de todas as classes da sociedade ocidental.  

No século XX, a moda passa a assumir fortemente função 

comercial/econômica, e com esses ideais surge o prêt-à-porter – vestuário 

confeccionado industrialmente e em série, assinada por um estilista de moda – o 

que gerou não apenas a criação desse novo tipo de moda, mas também do caráter 

mais atual do luxo, composto pelo luxo de exceção – destinado a poucos – e pelo 

prêt-à-porter de luxo –   composto por produtos mais caros e de qualidade superior 

dentro da produção em série. (NERY, 2008.) 

Com o passar do tempo, as mulheres encontravam cada vez menos peças em 

lojas de departamentos – que vulgarizavam o estilo por falta de dinheiro – e 

estavam cada vez mais conscientes da durabilidade das peças, seus acabamentos e 

qualidade do tecido. A época de boa economia nos Estados Unidos desencadeou a 

criação de lojas de alta moda que foram tão populares na época quanto foram nos 

anos 60. (LAVER, 2005). No início da década de 80, na Inglaterra, começaram a 

surgir pequenas lojas que ofereciam bons modelos, bons tecidos, reação mais 

rápida à moda e preços razoáveis. (LAVER, 2005). 

Nos anos 70 e 80, a individualidade não consistia em comprar um look pronto, 

feito para um grupo de pessoas, mas sim adquirir peças diferenciadas que juntas 
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pudessem construir a personalidade de cada indivíduo. Com a criação de roupas 

mais baratas e de maior qualidade, a já enfraquecida alta costura parisiense 

encontrou seu declínio nesse período.  (LAVER, 2005). 

Atualmente a alta costura existe e é exibida em grandes eventos como grandes 

estreias ou celebrações como o Oscar, apresentando grandes nomes midiáticos 

vestindo os modelos de alta habilidade técnica. No entanto, segundo Yahn, a alta 

costura não é rentável e gera prejuízos para a marca. Ela existe, no entanto, como 

uma estratégia de marketing para as empresas, que geram valor às suas linhas mais 

acessíveis ao atrelar alta costura ao nome da marca. (YAHN, 2015). 

 

O que é pirataria? 

 A palavra “pirata” vem do grego peiratés, que passada para o latim, 

chegou à língua portuguesa. Entre o século XV-XVIII, a palavra “pirata” era usada 

para definir os homens que se dedicavam a roubo de cargas de embarcação, 

geralmente financiados por governos com finalidade de prejudicar 

economicamente nações inimigas. Na sociedade contemporânea, o uso da palavra 

“pirata” - ou seu derivado “pirataria” – foi designada para se referir a atuações 

econômicas ilícitas, no âmbito de produzir ou utilizar cópias de material protegido 

por copyright. 

 O senso comum de que a pirataria produz produtos apenas para aqueles 

que não tem condições sociais de adquirir os produtos originais, está incorreto. 

Com os processos atuais de hiperprodução/reprodução, há a possibilidade de 

criação de cópias com perfeição quase completa, sendo dificilmente diferenciado 

esteticamente dos produtos originais. (CARVALHO; BRANDÃO). 

 A pirataria atrai o interesse, não apenas do consumidor não alvo das 

marcas de luxo, mas também aquele que crê estar adquirindo um produto tão bom 

quanto o original, mas com custos inferiores. O mercado pirata dificulta a análise 

de estratégia competitiva tradicional, pois não seguir o raciocínio 

racional/econômico. A definição de preços de venda, distribuição, qualidade do 

produto, abastecimento e informações sobre a peça, são estabelecidos por 

métodos diferenciados de cada comerciante, sendo possível encontrar em um 

mesmo shopping, objetos iguais com preços diferentes. (CLEGG, 1990).  
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 O avanço tecnológico foi o que possibilitou a existência de cópias quase 

perfeitas e intensificou o número de pessoas que acreditam estar comprando um 

produto tão bom quanto o original, por um preço mais baixo. Segundo Suzane 

Strehlau, existem dois tipos de consumidores de bens falsificados: os que esperam 

comprar produtos genuínos e são enganados, e os que tem noção de estarem 

comprando réplicas. (STREHLAU, 2006). 

Dos motivos que levam os consumidores a comprar produtos pirateados, 

segundo Strehlau, são destacados dois principais: a insuficiência monetária do 

indivíduo para adquirir o produto legítimo desejado, mas que vê a falsificação 

como uma saída de obtê-lo, sem jamais admitir ser este um produto não original; e 

o indivíduo que não vê valor em pagar preços altos por produtos originais, quando 

pode encontrar objetos similares, reconhecendo os ilícitos como produtos distintos, 

e não cópias. (STREHLAU, 2006). 

 

O setor paralelo 

 O maior núcleo do mercado pirata se encontra na China, que mesmo com 

pressão mundial de combate à prática, continua em crescimento e fortalecimento 

no país e em todo o mundo. 

Segundo um estudo realizado pela OHM (agência responsável por questões de 

direitos de marca na União Europeia), a pirataria corrói cerca de 10% dos ganhos da 

indústria Fashion na Europa, chegando a R$ 95,8 bilhões ao ano apenas no 

continente. (CQ BRASIL, 2015). 

O estudo realizado pela OHM, citado acima, leva em consideração apenas o 

impacto da pirataria na indústria e no mercado da moda. Por ser uma prática 

ilícita, o impacto causado pela indústria pirata não se limita apenas em danos a 

arrecadação das empresas, mas também a economia e a terceiros ligados 

diretamente e indiretamente a indústria. Só no Brasil, 2 milhões de empregos 

formais deixam de ser criados e há uma perda de R$ 30 bilhões em arrecadações 

por conta da indústria pirata. (GLOBO, 2014). 

A chamada “economia subterrânea” no Brasil – produção de bens e serviços não 

reportada ao Governo e que fica à margem do PIB nacional – superou a marca de R$ 

782 bilhões. O Instituto Etco e a Fundação Getúlio Vargas classificaram esse índice 
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da economia ilegal, como sendo o quarto maior PIB da América Latina. (PAULO, 

2014). 

Ainda segundo o presidente do Fórum Nacional contra Pirataria e 

Ilegalidade, o comércio de produtos ilícitos está vinculado a uma rede de crimes, 

estes como tráfico de drogas e armas, sonegação e corrupção, lavagem de 

dinheiro, trabalho escravo, subemprego e tráfico de pessoas. (ANTÔNIO PAULO, 

2014). 

O impacto do mercado paralelo possui grandes proporções e por isso sua 

relevância deve ser estudada, bem como este prejudica vários setores na 

economia. No entanto, com foco no setor de luxo de moda, a pirataria também 

exerce grande impacto, já que ela não apenas copia os modelos, mas também as 

etiquetas e logos patenteados. 

A oferta em massa de produtos exclusivos falsificados pelo mercado paralelo 

pode significar grande dano criativo, mas também estratégico pelas marcas. Uma 

bolsa que deveria ser adquirida por três ou quatro pessoas no mundo passa a ser 

vendida para milhões de pessoas com etiquetas falsificadas em escala global. 

A presidente da associação francesa de luxo Comitê Colbert, Elisabeth 
Ponsolle des Portes, é franca ao falar sobre a influência que a pirataria 
tem sobre este mercado exclusivo da moda. ‘Não posso dizer que há 
impacto no nosso trabalho, mas um problema de imagem. Se o produto 
circula demais, mata o sonho’, explicou a representante do comitê que 
reúne 75 grifes, entre Baccarat, Cartier, Chanel, Dior, Givenchy, Louis 
Vuitton, Hermès e Saint Laurent. (UOL, 2015). 
 

“São dez minutos na passarela e meses de trabalho por trás. O que a indústria 

da moda leva tempo para criar, é copiado da noite para o dia”. (PORTAL G1, 2011). “A 

pirataria prejudica toda a cadeia, desde quem produz e quem inova”. (Christian 

Travassos, 2011).  

É interessante ressaltar – mesmo que este dado tenha sido oriundo do material 

adquirido com as pesquisas de campo – que todas as empresas pesquisadas optaram 

por atingir a pirataria de forma não legal, buscando formas alternativas de tornar 

suas marcas mais interessantes para os consumidores e criar produtos que 

dificultem o processo de cópia. 

Por isso, este trabalho se propõe a compreender e analisar quais são as ações 

utilizadas pelas empresas, não no combate à pirataria, mas para preservar suas 

marcas e produtos de serem copiados. 
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Ações atualmente utilizadas pelas empresas 

 Esta etapa foi realizada a partir do conteúdo adquirido através de 

entrevistas qualitativas em um método de estudo de caso com Teddy Paez – diretor 

de marketing da Victor Hugo -, Elena Lunardelli – diretora de marketing da Cris 

Barros – e Giovanni Carpigiani – analista de CRM da Michael Kors. 

 O conteúdo adquirido foi analisado e comparado com os pilares de 

Vigneron e Johnson, adotados para definir o luxo, buscando entender quais são as 

ações feitas pelas empresas, e se essas prejudicam – de alguma forma – o conceito 

de luxo de suas marcas.  

 

Michel kors 

 A marca americana teve sua chegada no Brasil em 2013 e atualmente 

pertence ao grupo Dorben desde 2016, que está no Brasil há 10 anos com a marca 

Carolina Herera. A marca possui duas lojas em São Paulo, uma em Campinas  e uma 

no Rio de Janeiro. Seus produtos possuem preço médio de R$ 1.600,00 e seus 

principais produtos comercializados são acessórios de moda como bolsas, relógios, 

óculos, carteiras, roupas e acessórios. 

 

Victor hugo 

 A marca brasileira teve origem em 1975, fundada pelo uruguaio Victor 

Hugo, sendo atualmente uma das principais marcas de bolsas e acessórios de 

qualidade artesanal. Victor Hugo, sendo nacional e já estabelecida há quarenta 

anos no mercado, possui clientela fiel que especificam como “predominantemente 

mulher de 18 a 20 anos de classe A/B”. A marca possui 70 lojas (próprias e 

franquiadas) espalhadas pelo Brasil e 350 multimarcas que vendem seus produtos. 

O seu preço médio é de R$ 1.200 e seus principais produtos são bolsas, acessórios 

em couro, óculos e relógios. 

 

Cris barros 

 Fundada em 2002 por Cris Barros – estilista formada em moda, que 

iniciou sua carreira trabalhando com o estilista francês Stephan Jason – a marca 

recebeu o nome de sua fundadora e proprietária atualmente. A marca possui 7 
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lojas próprias, sendo 4 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e uma em Curitiba. Os 

seus produtos são comercializados são roupas e underwears especiais, e o preço 

médio de suas peças é de R$ 1.200,00 

 

Ações de proteção utilizadas pelas marcas 

 O texto a seguir é oriundo de uma análise a partir do material coletado 

com as três entrevistadas. Busca-se então apontar as ações utilizadas, a razão de 

sua implantação e oferecer uma análise crítica - não só da sua eficiência - mas de 

seu alinhamento com os pilares do luxo. 

 

Michael kors 

 Michael Kors é uma recém-entrante no mercado brasileiro, ainda 

tentando se posicionar como marca de luxo e criando seu nome entre os 

consumidores. Ela deseja se tornar mais competitiva com as marcas internacionais 

já estabelecidas no país e, por isso, passam por um momento de reposicionamento. 

Carpigiani aponta como uma provável razão para a popularização da Michael 

Kors em seu momento de entrada no Brasil, a sua utilização pela personagem 

Carminha da novela Avenida Brasil. A visibilidade dada aos produtos pela 

personagem não só popularizou a marca, mas também fez com que o desejo dos 

produtos estrangeiros fosse criado em todos os públicos que assistiam ao programa, 

e que incentivou uma onda forte de falsificações da famosa estampa MK em 

mercados paralelos. 

 Marcas internacionais tendem a ser mais falsificadas em território 

brasileiro, por – em sua maioria – possuírem preços mais altos e menos variedade 

de produtos ofertados. Mesmo tendo isso em mente, Michael Kors optou por não 

agir diretamente contra o mercado ilícito, mas sim se tornar mais difícil de ser 

copiada pelos falsificadores. 

 Em relação ao seu preço, a solução escolhida pela a marca buscava 

segmentar melhor o seu público e se tornar mais exclusiva. Por um lado 

mercadológico, é interessante segmentar um público quando o preço ainda é um 

fator de decisão de compra para a marca. Ao se tornar mais exclusiva, o preço 

passa a perder sua forma como fator de decisão e as receitas se tornam maiores, 

dando maior liberdade para criação de bolsas luxuosas e de modelos personalizados 
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– estratégia ainda não adotada pela marca, mas que pode ser interessante no 

futuro. 

 Essa decisão colabora para a exclusividade apontada por Vigneron e 

Johnson, já que busca tornar seus produtos voltados para um público mais seleto, 

atingindo uma parcela menor de consumidores. 

 Carpigiani defende esta estratégia – e neste ponto concordamos – como 

uma forma de, não apenas diminuir a sensibilidade do preço, mas também de 

encontrar um público fiel que entenda de moda e que não veja a falsificação como 

uma opção de troca a marca original. 

Por outro lado, segmentar o público pode gerar maior interesse no mercado 

pirata em um produto ainda mais exclusivo. Este tipo de ação só seria realmente 

adequada para proteger um produto se for acompanhada por uma comunicação 

segmentada ao seu público apenas. Desta forma, os públicos não-alvo e que não 

possuem condições de adquirir os produtos sequer saberiam de sua existência, ou 

não haveria demanda suficiente. 

Como já dito anteriormente, Michael Kors desistiu da sua clássica estampa 

MK copiada em todos os comércios paralelos brasileiros. Segundo Carpigiani, o 

abandono da estampa foi uma decisão que seguia as tendências da moda, mas que 

também foi influenciada pela quantidade de peças falsificadas com a estampa. 

 Em relação a produto, então, a marca está atualmente investindo em 

produtos que seguem um padrão mais clean e que tragam um novo visual.  

 De fato, acabar com a estampa MK foi uma boa decisão considerando sua 

popularização. A estampa pode ser encontrada em quase todos os camelôs pelo 

país e pode ter significado uma perda de valor para o consumidor da marca 

original, que buscava por um produto exclusivo e que, na realidade, estava sendo 

comercializado em massa por um mercado paralelo. 

Criar novos modelos e apostar em novas coleções é uma boa forma de se 

destacar perante a pirataria, mas novamente é uma solução de curto prazo, já que 

os novos modelos dos novos produtos – quando chegarem ao auge da popularidade – 

também poderão ser copiados. 

Neste caso, existem duas saídas que poderiam ser tomadas para evitar a 

cópia dos novos produtos e evitar que ocorresse algo como com a antiga estampa 

MK. 
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 Uma das saídas para essa situação é fazer como Victor Hugo já faz, 

investindo em criação constante de novos modelos, impossibilitando o mercado 

pirata de copiar suas criações. No entanto, mudar uma linha de produção para uma 

estratégia de vendas em um país é uma missão difícil para uma marca 

internacional. 

 Além disso, os cuidados com a produção exagerada devem ser realizados 

de perto, já que – caso a marca opte por fabricar em grande escala a sua variedade 

de modelos deve ser grande, mas não a sua quantidade de produtos produzidos. Por 

exemplo: uma marca exclusiva pode fabricar trezentos modelos diferentes, desde 

que cada modelo tenha – no máximo – vinte iguais em todo país para que não afete 

o pilar de exclusividade sugerido por Vigneron e Johnson. 

 A segunda saída seria a mesma sugerida pela a ação de segmentação do 

público: produzir novos produtos acompanhados de uma comunicação 

extremamente seletiva. Desta forma a marca perderia o awarness para o público 

não alvo e talvez perdesse o interesse para a produção massificada de produtos 

pirateados.  

 Segundo Carpigiani, um traço forte da marca, é sua experiência de 

compra, de forma com que há uma aproximação grande dos clientes com os 

vendedores e todos os esforços para que o consumidor se sinta acolhido e 

confortável nas lojas. 

 Considerando o imaginário e o desconforto que trazem algumas marcas 

de luxo, trazer os consumidores para dentro das lojas em eventos é uma ótima 

forma de introduzi-los, encantá-los e fideliza-los. Como a marca foca em aumentar 

sua pauta de clientes e não combater a pirataria, conseguir um bom número de 

consumidores fiéis é a melhor estratégia a ser realizada no momento. 

 O interessante é que a comunicação bem dirigida também se alinha com 

os pilares de Vigneron e Johnson, de exclusividade e conspicuidade. Tornar um 

produto mais cobiçado pelo seu próprio público e gerar uma imagem de marca 

forte colabora para que o cliente queira usar o nome da marca estampado em seu 

peito. 

 Michael Kors tomou a decisão não combater a pirataria ou usar de meios 

legais para tal. Sua preferência foi atrelar a estratégia mercadológica, formas de 

ser menos adquirida pelos comerciantes de cópias ilícitas e segmentar melhor seu 
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público e produtos para não sofrer com a perca de clientes para o mercado 

paralelo.  

 Nenhuma das ações adotadas se tornam 100% eficientes para acabar com 

a prática da pirataria, mas sim para mera prevenção de que seus novos produtos 

sejam copiados e revendidos. Como analisado, nenhuma das ações fere com os 

conceitos de luxo, caso executadas cuidadosamente e levando em conta as análises 

postas acima.  

 

Victor hugo 

 Como visto anteriormente, Victor Hugo é uma marca consolidada e 

possuí força na mente do brasileiro, o que a torna como um bom alvo para o setor 

pirata. Já é possível encontrar bolsas e acessórios com o clássico VH estampado em 

camelôs por todo o país, no entanto, com muito menos intensidade do que Michael 

Kors, Louis Vuitton, Prada e outras marcas estrangeiras. 

Depois de anos lutando e falhando na batalha contra a pirataria era de se 

esperar que Teddy Paez desistisse do caminho jurídico para combater o mercado 

ilícito. Após gastar milhões com processos e advogados que não trouxeram 

resultados para sua antiga marca, o diretor de marketing da Victor Hugo trouxe 

como decisão para esta empresa, combater a pirataria de formas alternativas.  

 Como estratégia para se tornar competitiva em relação a pirataria, 

Victor Hugo abaixou os preços dos seus produtos, os tornando acessíveis para classe 

A, B e também C. A forma de pagamento foi simplificada com parcelamento em até 

10 vezes sem juros que possibilitou, segundo o diretor de marketing, que “qualquer 

pessoa pudesse adquirir uma original Victor Hugo por R$ 120,00 ao mês”. (PAEZ, 

2017). 

 A estratégia é questionável ao se tratar de luxo, por mais que traga 

certa efetividade ao trazer uma competição quase direta a pirataria. Afinal, quem 

irá comprar uma bolsa pirateada se é possível comprar uma original por 120 reais 

durante dez meses?  

Ainda existem pessoas que irão preferir pagar mais barato em uma 

falsificada, principalmente se não enxergarem o valor de possuir um objeto que 

dure mais tempo. Além disso, afirmar que “qualquer pessoa pode adquirir uma 

Victor Hugo por R$ 120,00 ao mês” é uma visão equivocada, principalmente 
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sabendo que, no Brasil, a classe C ganha de 4 a 10 salários mínimos segundo ao 

IBGE, e que uma única compra poderia comprometer 3% do seu salário por 10 

meses. 

Bater de frente em uma concorrência contra um mercado ilícito pode sim 

trazer consumidores para a marca original, mas pode prejudicar a imagem que 

Victor Hugo já possuí consolidada no Brasil.  

Carpigiani (2017) trouxe o exemplo da Louis Vuitton na China, em que as 

bolsas originais deixaram de ser compradas pelas mulheres de empresários porque 

elas estavam sendo presenteadas para suas secretárias. Se um fenômeno similar a 

uma popularização da marca acontecesse com Victor Hugo, então não haveria 

demanda para suas linhas mais exclusivas e, por fim, essa estratégia poderia retirar 

a marca do segmento de luxo, mesmo classificada como luxo acessível. 

 Ao tornar os produtos baratos e fáceis de ser adquiridos por qualquer 

classe, a exclusividade – proposta por Vigneron e Johnson – já é diretamente 

afetada. O produto não é mais exclusivo, todos podem possuí-lo e esse fenômeno 

afeta diretamente o segundo pilar da conspicuidade – valor do produto transferido 

ao consumidor. 

 Paez disse que não tem foco de vender para a classe A, que o foco da 

marca atualmente é atingir a classe B ou C. No entanto, Victor Hugo ainda oferece 

como opção de bolsa mais barata, uma apresentada no valor de mil e duzentos 

reais. Quantas bolsas por esse valor a marca poderia vender para a classe C?  A 

classe B estaria mais interessada em uma marca popularizada, ou em uma 

consumida pela classe A? 

 Se não há esforços para uma mudança de branding ou saída do segmento 

de luxo, esta estratégia de preço afeta e prejudica os pilares sugeridos por 

Vigneron e Johnson. 

Victor Hugo também passou a investir em uma produção intensa que, 

segundo Paez (2017) , foca em sofisticação e quantidade, trazendo um número alto 

de coleções e produtos por ano, tendo sido fabricados – só em 2016 – mais de mil e 

duzentos modelos diferentes.  

Eles trazem a criatividade e a quantidade exorbitante de produtos como 

estratégia para impossibilitar a cópia de todos. “Ninguém vai comprar e copiar 

tudo isso. Eles vão atrás e copiar alguma marca de luxo que produz três ou quatro 
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modelos”. (PAEZ, 2017).  Investir em criatividade e produção constante é uma 

saída inteligente, mas mais uma vez é uma decisão que requer cuidados. 

Como já dito anteriormente ao falar da Michael Kors, produzir vários 

modelos originais é muito interessante, mas sempre existe um produto que acaba 

se destacando e sendo mais desejado por um número maior de pessoas. Uma oferta 

excessiva de um produto-piloto ou estrela, pode gerar interesse para a pirataria 

que vai produzir e ofertar o mesmo produto no mercado paralelo. 

Além da pirataria, a produção intensiva de um mesmo produto estrela pode 

prejudicar a exclusividade de forma com que um produto possa ser visto em cinco 

pessoas ao mesmo tempo em uma sala de dez.  

 No entanto, se tratando de uma marca nacional com menos incidência 

de pirataria, a estratégia pode ser adequada para a Victor Hugo se realizada com 

cuidado.  

 Em relação a comunicação, Victor Hugo pecou ao investir em um tipo de 

abordagem não utilizada pelas estratégias de luxo. Vem a dúvida agora se a marca 

é de fato voltada para o segmento de luxo atualmente, ou se busca se reposicionar. 

Teddy Paez diz que uma forma de deixar seu produto mais acessível é colocar os 

preços junto dos produtos no anúncio, tentando quebrar com a ideia de que a 

marca é inalcançável para o consumidor. 

 O luxo busca sempre trabalhar com diversos atributos como 

influenciadores de compra, mas o preço não é um deles. As marcas têm esforços de 

construção de branding, estratégias de marketing que traçam desde ao produto até 

sua distribuição para conseguir um GAP de valor mais avantajado ao ofertar seus 

itens.  

  Para alguns consumidores, pagar doze mil dólares em um sapato pode 

ser sinônimo de loucura, avareza ou futilidade, mas para um consumidor de luxo 

esse preço traz diversos outros benefícios já discutidos anteriormente ao longo do 

artigo. 

 Ao colocar o preço como destaque, ele se sobressai e se torna uma das 

principais motivações de compra, o que não é interessante para o luxo e, 

novamente, foge aos pilares oferecidos pelos autores.  

 Assim como Michael Kors, Victor Hugo optou por meios alternativos e não 

jurídicos para se proteger da pirataria. No entanto, deve haver maior atenção e 
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cuidado com as ações propostas, se certificando de que elas estejam alinhadas com 

o posicionamento e imagem da marca.  

CRIS BARROS 

 Cris Barros é uma marca de luxo relativamente nova, possui 15 anos no 

mercado e ainda ganha espaço entre o segmento de moda de luxo. 

 Por essa razão, a marca possui poucos ou nenhum caso de pirataria de 

seus acessórios e roupas. Não existe demanda suficiente pra coloca-la disponível no 

setor pirata. No entanto, essa marca possui muitos outros esforços para prevenir 

que existam cópias ou réplicas dos seus modelos.  

 Estando em um momento mais “brando” do seu crescimento, Cris Barros 

se mostrou consistente quanto ao seu posicionamento. A marca busca trabalhar 

com público segmentado, diminuído ao máximo o fator preço como influenciador 

de compra. Por mais que essa estratégia seja arriscada no Brasil, Cris Barros 

demonstrou o incrível crescimento de 20% nos últimos anos. 

 Como primeira ação, a marca propõe o que Lunardelli (2017) chama de 

“produção segmentada”. A marca oferece quatro coleções por ano, com diversos 

produtos e modelos que podem ser personalizados com as estampas e tecidos 

desejados pelo cliente. O estoque consiste em três ou quatro peças do mesmo 

modelo, preservando sua exclusividade. 

 Quando uma peça possui popularidade maior do que a outra, a marca a 

traz em uma nova coleção com algumas alterações, e o número de suas peças 

iguais continuam sendo escassas. Segundo Lunardelli, a estratégia da empresa não 

é vender ao máximo um produto de sucesso, mas garantir a satisfação das clientes 

que procuram por novas peças exclusivas. “Se acabou, acabou. Ela vai ter que ficar 

de olho na próxima coleção”. (Lunardelli, 2017). 

 Essa estratégia é interessante para o luxo, pois preserva muito bem os 

pilares da exclusividade e fortalece a conspicuidade. Além disso, o número escasso 

de peças faz com que a marca possua maior controle das suas vendas, evitando que 

seus produtos caiam nas mãos de não consumidores da marca ou de possíveis 

pirateadores. 

 A comunicação feita pela Cris Barros é extremamente seletiva, o que é – 

na opinião da autora – uma das principais razões para não possuírem casos de 

falsificações. 
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 Como a marca possui divulgação apenas por boca a boca das suas 

clientes, pelos books entregues às consumidoras e seu Insta Series, as pessoas que 

conhecem ou já ouviram falar da marca possuem pelo menos uma relação com as 

pessoas que a consome. A marca obtém crescimento através das consumidoras 

fidelizadas que a indica para conhecidas. O boca a boca tende ser o meio mais 

confiável de comunicação para consumidores de luxo, pois eles acreditam mais em 

experiências de pessoas do seu círculo social do que em ações publicitárias. 

(TUNGATE, 2015). 

Todos os esforços da marca possuem o intuito de torna-la mais exclusiva e 

com público mais seletivo. Esta é a melhor forma – na opinião da autora – de criar 

uma marca forte de luxo e que possua força no meio de marcas internacionais. Cris 

Barros é ciente e joga sua estratégia sobre os três pilares de conspicuidade, 

exclusividade e qualidade. 

 É claro que as estratégias atualmente adotadas pela marca em questão 

são adequadas em relação ao seu momento de vida, e que – quando se tornar mais 

conhecida e tiver mais repercussão – deverá tomar outras decisões que sejam 

condizentes com seu novo momento. 

 

Considerações finais 

 O tema ainda permite que existam novas áreas a serem exploradas como 

pesquisar mais a fundo a motivação dos consumidores de pirataria e tentar 

entender com maior profundidade – já que este não era o foco principal deste 

trabalho – qual é o impacto que a pirataria tem com o consumidor das marcas de 

luxo. O tema também permite uma investigação interessante de como é esse 

impacto em outras áreas do setor de luxo. 

 Investigar quais são as novas tendências do setor, como estão sendo 

executadas e quais marcas já se preocupam com o “futuro do luxo”, é um tema 

extremamente interessante e que pretendo – no futuro – dar atenção e investiga-lo 

em um novo projeto pessoal. 

 É importante que pesquisas continuem a ser feitas, colaborando para 

análise do setor, das ações que estão sendo tomadas, quais suas perspectivas, etc. 

As tendências mudam, os mercados transformam-se e análises precisam ser 

atualizadas. Recomendo o tema para próximos pesquisadores, tanto para aqueles 



 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

18 

que desejam analisar áreas não aprofundadas por este trabalho, como aqueles que 

desejam atualizar as informações e análises aqui apresentadas. 
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