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 RESUMO 
 
Esta tese de doutoramento surge da necessidade de se conhecer melhor as 
marcas de perfumes e cosméticos de luxo em Portugal, uma temática pouco 
estudada até ao presente.  
Desde a sua origem até ao presente, é possível perceber que as marcas 
deixaram de ser só um símbolo de distinção e tornaram-se num ativo intangível 
empresarial que adiciona valor aos produtos e serviços. (Aaker, 1991; Carrillo , 
2013; Keller, 2003; Ruão, 2003; Villafañe 2008).  
Notavelmente a marca experiência atraiu a atenção dos profissionais de 
marketing que entenderam que compreender como os consumidores 
percecionam a experiência da marca é crítico para o desenvolvimento das 
estratégias de bens e serviços (Chattopadhyay & Laborie 2005; Pine & 
Gilmore, 1999; Schmitt, 1999, 2003; Shaw & Ivens, 2002; Smith & Wheeler, 
2002). 
Esta estratégia levou ao desenvolvimento da marca experiência (Brakus et al., 
2009; Hanna & Rowley, 2013; Ramaseshan & Stein, 2014) nas duas marcas de 
perfumes e cosméticos de luxo estudadas: La Prairie e Shiseido. 
O estudo empírico foi desenvolvido em três fases e envolveu a metodologia 
qualitativa (entrevistas aos profissionais) e a quantitativa (questionário junto do 
consumidor final).  
Globalmente, ainda que preliminares e necessitando de estudos futuros que os 
corroborem, os dados discutidos validam o modelo teórico apresentado, o que 
aporta dados de interesse para as duas marcas, mas também para a demais 
comunidade dos bens de luxo associados área dos perfumes e cosméticos. 
Palavras Chave: Marca experiência, Marcas de luxo, Perfumes & cosméticos 
de luxo.  
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RESUMEN: 
 
Esta tesis doctoral surge de la necesidad de comprender mejor los perfumes de 
lujo y marcas de cosméticos en Portugal, temática poco estudiada hasta ahora. 
Desde sus inicios, se puede ver que las marcas ya no son sólo un símbolo de 
distinción convirtiendose en un activo empresarial intangible que agrega valor a 
los productos y servicios. (Aaker, 1991; Carrillo, 2013; Keller, 2003; Ruão, 
2003; Villafañe 2008). 
Cabe destacar que la experiencia de marca ha atraído la atención de los 
vendedores que entienden cómo algo fundamental saber como  los 
consumidores la perciben para mejorar el desarrollo de estrategias para los 
bienes y servicios (Chattopadhyay y Laborie 2005; Pine & Gilmore, 1999; 
Schmitt, 1999 2.003; Shaw y lvens, 2002; Smith y Wheeler, 2002). 
Esta planteamiento llevó al estudio de la experiencia de marca (Brakus et al, 
2009; Hanna y Rowley, 2013; Ramaseshan y Stein, 2014) en dos marcas de 
perfumes de lujo y cosméticos estudiados: La Prairie y Shiseido.  
El estudio empírico se ha desarrollado en tres fases e involucró métodos 
cualitativos (entrevistas con los profesionales) y cuantitativo (cuestionario para 
el consumidor final). 
En general, aunque los resultados sean exploratorios corroboran el modelo 
teórico presentado y aportan datos de interés para ambas marcas, y también 
para el mercado general de bienes de lujo tales como perfumes y cosméticos 
asociados. 
 
Palabras Clave: Marca experiencia, Marcas de lujo, Perfumes y Cosmeticos 
de lujo. 
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ABSTRACT:  
 
This doctoral thesis arises from the need to better understand the luxury 
perfumes and cosmetics brands in Portugal, a thematic less studied until now. 
Since the beginning until now, brands are no longer just a symbol of distinction 
and became an intangible business asset that adds value to products and 
services. (Aaker, 1991; Carrillo , 2013; Keller, 2003; Ruão, 2003; Villafañe 
2008). 
Notably the brand experience attracted the attention of marketers who 
understood that understand how consumers perception's the brand experience 
is critical for the development of strategies for goods and services 
(Chattopadhyay & Laborie 2005; Pine & Gilmore, 1999; Schmitt, 1999 2003; 
Shaw & lvens, 2002; Smith & Wheeler, 2002). 
This strategy led to the development of the brand experience (Brakus et al, 
2009; Hanna & Rowley, 2013; Ramaseshan & Stein, 2014.) On two brands of 
luxury perfumes and cosmetics studied: La Prairie and Shiseido. 
The empirical study was developed in three phases and involved qualitative 
methods (interviews with professionals) and quantitative (questionnaire to the 
final consumer). 
Overall, although preliminary and requiring further studies that corroborate the 
data discussed validate the theoretical model presented, which brings data of 
interest to both brands, but also for the other community of luxury goods 
associated area of perfumes and cosmetics.  

 
Key Word’s: Brand Experience, Luxury Brand, Luxury Perfumery & Cosmetics 
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1. INTRODUÇÃO E INTERESSE DO TEMA 
 
Este trabalho de investigação tem como tema de estudo as marcas de 
perfumes e cosméticos de luxo no mercado português. Trata-se de uma 
temática ainda pouco estudada e se, por um lado, os Portugueses são grandes 
consumidores de perfumes e cosméticos, por outro, é impossível não referir 
que os perfumes são produtos de luxo que, em diversos casos, ocupam uma 
fatia substantiva do negócio de marcas de luxo mundialmente famosas.  
 
Ao iniciar a pesquisa, foi possível verificar rapidamente que a bibliografia sobre 
esta temática referente ao mercado português é muito escassa e que este 
mercado particular apresenta uma estrutura muito específica. 
 
As marcas de perfume têm sido estudadas do ponto de vista do marketing, 
enfatizando o conceito de marca de produtos, quando na realidade, este sector 
empresarial poderia aceitar a adopção do conceito de marca experiência na 
sua gestão. Adotar o conceito de marca experiência implica uma alteração da 
mentalidade para as empresas que, até agora, trabalharam as suas marcas 
como meras representações dos seus produtos e não tanto como experiências 
globais. 
 
O mercado da perfumaria apresenta algumas particularidades que tornam 
possível a mudança para uma forma de gestão mais próxima da marca como 
experiência global, que envolve o produto e a empresa, e não tanto como uma 
forma de identificar os produtos. 
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Por estes motivos existe uma necessidade quer na literatura da área, quer na 
dinâmica das empresas do mercado de aprofundar o nosso conhecimento 
sobre o conceito marca experiência. 
 
2. ABORDAGEM PARA A PESQUISA 
 
A temática deste trabalho de investigação surge devido à informação limitadas 
sobre as marcas de luxo de perfumes em Portugal. A revisão de literatura tem 
vindo a salientar a temática das marcas de luxo de forma global, por exemplo 
investigando as marcas de luxo na perspetiva de marcas de moda ou de 
acessórios de luxo. Relativamente à temática dos perfumes especificamente 
não foi encontrada literatura até ao momento.  
 
 
2.1. DETERMINAÇÃO DO OBJECTO DE ESTUDO 
 
Neste trabalho pretende-se estudar a marca experiência relacionada com os 
perfumes e cosméticos de marcas de luxo comercializados em Portugal. 
 
Este tema surgiu relacionado com a experiência profissional do doutorando, 
que trabalha há muitos anos no mercado da perfumaria seletiva e tem vindo a 
lecionar como professor convidado em cursos de comunicação no ensino 
superior. Atualmente é responsável por uma loja digital de perfumes de marcas 
de luxo. 
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2.1.1. Objetivos do Estudo 
 
Neste trabalho apresentamos um único objetivo que se desdobra em três fases 
para a sua concussão, desde uma abordagem mais geral à particular do 
conceito das marcas de perfumes em Portugal. 
 
1 - Este trabalho de Investigação tem como objetivo principal conhecer melhor 
o meio envolvente das marcas de perfumes no Mercado da perfumaria seletiva 
em Portugal. 
2 - Como objetivos secundários, este estudo, pretende analisar, seguindo um 
modelo de estudo de caso das marcas de perfumes de lujo, como o conceito 
de marca experiência é apreendido e comunicado por diferentes integrantes da 
estrutura da empresa, nomeadamente diretores, e funcionários e players das 
empresas analisadas. 
3. Mais concretamente, queremos analisar como os players das diferentes 
áreas de direção da empresa conceptualizam o conceito de marca experiencia 
e o comunicam aos demais parceiros na empresa e como estes o integram e 
comunicam ao consumidor final. 
4. Por último espera-se poder analisar a realidade de duas marcas de luxo na 
área da perfumaria e sugerir um modelo de marca experiência, adaptado às 
marcas de perfumes e cosméticos de luxo.  
 
 
2.1.2. Questões de Investigação 
 
A primeira pregunta que o investigador se deve colocar é se o seu estudo terá 
ou não hipóteses de investigação. A decisão sobre a elaboração de hipóteses 
dependerá da possibilidade de as validar com os dados a obter. As hipóteses 
científicas são uma parte importante do trabalho de investigação, uma vez que 
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constituem premissas dentro de uma determinada teoria, que podem ser 
validadas com base num método científico. 
 
Este trabalho de investigação é um trabalho exploratório centrado no conceito 
marca experiência associado ao mercado dos perfumes e cosméticos de luxo, 
duas áreas ainda pouco estudadas em Portugal. Dada a natureza d estudo é 
fundamental dizer que os estudos exploratórios não costumam apresentar 
hipóteses, mas devem, sim, apresentar questões de investigação a que se 
espera responder. 
 
A presente investigação tem além disso por base um estudo exploratório 
realizado anteriormente pelo autor que tornou possível a observação de uma 
série de procedimentos que estavam a começar a ser implementados. A 
análise preliminar dessas primeiras impressões abriram com este trabalho a 
possibilidade de realização de um estudo mais aprofundado nesta temática. 
 
Por este motivo, considerando o trabalho de Alloza (2008) realizado no setor da 
banca, bem como o modelo de marca experiência do BBVA, as questões de 
investigação deste estudo estão centradas no estudo da temática marca 
experiência aplicada a marcas de perfumes e cosméticos de luxo.  
 
Desta forma, colocamos uma primeira questão de investigação de âmbito geral 
sobre o alinhamento do discurso dos diferentes intervenientes no processo por 
parte das empresas e uma segunda questão, também geral sobre a sua 
perceção do processo a implementação da marca experiência no setor das 
marcas de perfumes e cosméticos de luxo. O objetivo é o de aprofundar o 
nosso conhecimento sobre a existência da marca experiência junto de duas 
marcas de perfumes e cosméticos de luxo que têm comportamentos comerciais 
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diferentes no mercado. Identificamos a marca um como a marca La Prairie e a 
marca dois como a marca Shiseido.  
 
Posteriormente construímos uma terceira questão de investigação centrada no 
impacto percebido pelos clientes da marca experiencia.  
Desta forma é possível colocar as questões de investigação seguintes:  
 
Q1: O discurso dos diferentes intervenientes no processo (i.e., 
vendedoras de loja, beauty advisers, diretora de marca, diretoras de 
marketing das duas marcas analisadas e formadora de beauty advisers) 
por parte das empresas alvo deste estudo (i.e., La Prairie e Shiseido) está 
alinhado com o modelo da marca experiência.  
 
Esta question coloca-se na medida que se entende que o discurso dos 
diferentes intervenientes no processo (i.e., vendedoras de loja, beauty advisers, 
diretora de marca, diretoras de marketing das duas marcas analisadas e 
formadora de beauty advisers) está alinhado com o modelo de marca 
experiência, uma vez que à direção da marca compete definir e realizar a 
gestão das mensagens a comunicar. Para além disso é importante 
compreender em que medida uma marca com uma história, missão, e oferta de 
produtos diferentes, desenvolve o seu trabalho ao nível da marca experiência e 
como cada um dos intervenientes percebe a marca experiência. 
 
Q2: Os diferentes intervenientes no processo (i.e., vendedoras de loja, 
beauty advisers, diretora de marca, diretoras de marketing das duas 
marcas analisadas e formadora de beauty advisers) estão conscientes de 
que o trabalho que estão a desenvolver e a implementar contribui ou é em 
si mesmo um modelo de marca experiência. 
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Esta questão coloca-se na medida que se parte do princípio que os diferentes 
intervenientes no processo de organização da lógica de ação da marca, 
delineamento e controlo da estratégia de venda e venda efetiva do produto 
estão conscientes de que o esforço de comunicação cruzado com o esforço de 
formação que tem vindo a ser realizado nos últimos anos contribui para a 
construção e implementação da marca experiência.  
É importante analisar esta situação porque quer a direção que faz a gestão dos 
procedimentos internos que contribuem para a gestão da marca e a 
comunicação desta junto dos públicos externos, quer as profissionais que são 
especialistas no aconselhamento dos perfumes e cosméticos de marcas de 
luxo, estão em posição de comunicar com o consumidor as mensagens mais 
importantes destas marcas o que pode contribuir para a imagem positiva e para 
a reputação das mesmas tal como sugerem os estudos de Villafañe (2004). 
 
Por fim, construímos a terceira questão centrada no impacto percebido pela 
marca experiência nos consumidores finais 
 
Q3: Os clientes das marcas analisadas estão conscientes do trabalho 
desenvolvido pelas empresas para implementar um modelo de marca 
experiência.  
 
Como foi explicado anteriormente, às marcas compete construir um modelo de 
marca experiência e implementá-lo no terreno; no entanto, mesmo que as 
marcas estejam confiantes de que o modelo é claro para todos os seus 
colaboradores e que está a ser implementado no terreno de forma adequada 
pelos diferentes players, é importante ter mecanismos de controlo sobre a 
eficácia percebida desse modelo junto do cliente final. Seria improcedente 
construir uma marca experiência que não é reconhecida pelo público. Nesse 
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sentido contruímos esta questão que nos ajudará a orientar um estudo 
quantitativo junto de clientes da marca. 
 
 
2.2. ESTRUTURA DA TESE 
 
Este trabalho de investigação contém uma vertente de revisão de literatura e 
uma segunda parte que inclui o estudo empírico. 
O capítulo um aborda as origens das marcas, tendo sido realizada uma revisão 
de literatura que permite traçar um percurso histórico do desenvolvimento do 
percurso da marca até aos nossos dias. Apresenta, ainda, a definição do 
conceito marca bem como a sua importância no âmbito da gestão empresarial, 
uma vez que marca é atualmente considerada na literatura um ativo intangível.  
 
O Capítulo dois aborda as marcas de luxo. A revisão de literatura aborda o 
conceito de bens de luxo que evoluiu para o conceito de marcas de luxo. Este 
capítulo aborda também o conceito de perfumes como bens de luxo tendo sido 
realizada uma abordagem breve ao percurso histórico do perfume. Esta secção 
visa aprofundar o nosso conhecimento sobre a evolução do perfume desde a 
etapa em que o seu fabrico era artesanal, embora já um bem raro e utilizado 
por aqueles que na sociedade detinham riqueza e poder. 
 
O Capítulo três aborda o conceito de marca experiência que surge na revisão 
de literatura dos trabalhos de investigação realizados mais recentemente. Este 
conceito surge após um amadurecimento do conceito inicial de marca que 
reforça o valor da marca e a posição desta enquanto um bem intangível. 
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O Capítulo quatro apresenta uma abordagem genérica do mercado de 
perfumes e cosméticos de luxo em Portugal. Este é um setor pouco estudado, 
por este motivo os dados de mercado são escassos e pouco direcionados para 
o mercado de perfumes e cosméticos de luxo. 
 
O Capítulo cinco apresenta o estudo empírico realizado neste trabalho de 
investigação. O estudo empírico teve como base um estudo inicial que foi 
desenvolvido junto de responsáveis de loja e de vendedoras de perfumarias e 
cujos dados preliminares apontaram para a possibilidade de existência do 
conceito marca experiência, contudo este resultado inicial, dadas as limitações 
deste estudo piloto, é apenas promissor.  
A partir desta experiência inicial, foi elaborado um segundo estudo exploratório 
junto de diretoras, responsáveis de marcas e de assistentes de marcas de 
perfumes e cosméticos de luxo centrado na análise do conceito marca 
experiência em duas marcas de perfumes e cosméticos de luxo que são 
comercializadas em Portugal: La Prairie e Siseido. 
Finalmente realizou-se um estudo quantitativo através de um questionário ao 
consumidor final com o objetivo de observar se o conceito de marca trabalhado 
pelas empresas é percebido como tal. 
A análise da informação recolhida mostrou resultados mais definidos, ainda 
que dada a natureza de estudo de caso seguida nesta investigação, seja 
necessário realizar investigação adicional sobre a temática.  
O sexto capítulo apresenta a discussão dos resultados, a resposta às 
questõesde investigação e as conclusões.  
No sétimo capítulo são apresentadas as limitações da investigação e futuras 
linhas da investigação. Por fim, surge a bibliografia e os anexos. 
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De seguida apresenta-se a figura um que ilustra de forma esquemática o 
trabalho desenvolvido nesta tese de doutoramento. 
 

 
Figura 1. Esta figura ilustra a estrutura de Tese. 
Fonte: Elaboração própria  
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1. INTRODUÇÃO ÀS MARCAS: ORIGENS E EVOLUÇÃO 
 
O objetivo deste capítulo é abordar as marcas de forma global. É importante 
perceber as suas origens, mas também o percurso seguido, por exemplo, 
analisando como a sua importância aumentou tornando-se um ativo intangível 
da empresa que pode ser avaliado em biliões de euros. 
 
Presentemente a marca de um produto é tão importante para a empresa que a 
comercializa como para o consumidor que a compra. No entanto, comprar um 
produto de marca não é ”uma moda recente” a utilização de “uma marca” pelo 
Homem é algo que acontece desde os primórdios e parece ter evoluído 
paralelamente à civilização. 
 
1.1. MARCA, BRAND E/OU BRANDR?  
 
A palavra “marca” ou “brand” em inglês provém do antigo nórdico brandr, que 
significa queimar, e a partir destas origens entrou nas raízes anglo-saxónicas e 
manteve o seu significado. A utilização da designação “marca” ou “brand” 
passou a estar associada ao ato ou efeito de marcar. 
 
Outrora a gravação a ferro quente era utilizada para marcar a propriedade do 
gado e, com o desenvolvimento do comércio, os compradores começaram a 
usar essas marcas como forma de distinguir o gado de cada criador. Um 
criador com uma reputação positiva, devido à qualidade dos seus animais, teria 
grande procura da sua marca, enquanto marcas de criadores com menor 
reputação eram evitadas ou tratadas com precaução.  
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O ato de marcar o gado com ferro, passou a ser seguido também como forma 
de assinalar os escravos e os criminosos. No entanto, esta experiencia 
desconsideração da pessoa humana não remonta apenas ao tempo da 
escravatura; a história recente da humanidade revela o exemplo devastador da 
marcação com números das vítimas dos campos de concentração dos Nazis, 
durante a Segunda Guerra Mundial. 
 
A marca foi usada para marcar animais e pessoas, e, posteriormente, foi 
também utilizada pelos comerciantes para marcar os seus bens. 
Compreensivelmente, durante alguns períodos da história a palavra marca 
esteve associada a uma conotação negativa; no entanto, essa ligação não 
existe hoje em dia, prevalecendo atualmente um significado de marca mais 
positivo e comercial. 
 
Foi assim estabelecida a utilidade das marcas como orientadoras de uma 
escolha, um papel que se manteve inalterado até aos dias de hoje (Clifton & 
Simmons, 2005).  
 
 
1.2. EVOLUÇÃO DA MARCA COM FINS COMERCIAIS 
 
Ao contrário do que possa parecer intuitivamente, através de uma breve 
abordagem ao atual universo económico, as marcas utilizadas como forma de 
distinguir produtos e serviços comercializados não são uma descoberta do 
século XX, dado que a as suas origens tão antigas como a própria civilização. 
 
Alguns dos primeiros bens fabricados através da produção “em série” foram os 
utensílios de barro, cujos restos podem ser encontrados em grande abundância 
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em todo o Mediterrâneo, particularmente nas antigas civilizações da Etrúria, 
Grécia e Roma. Existem fortes evidências do uso de marcas que, na sua forma 
primitiva, coincidiam com a marca do oleiro. Os oleiros identificavam os seus 
recipientes colocando a sua impressão digital no barro húmido, na parte de 
baixo do objeto ou fazendo a sua própria marca: um peixe, uma estrela ou uma 
cruz. De acordo com estes factos é possível afirmar que os símbolos, mais do 
que as iniciais ou os nomes, foram a primeira forma visual das marcas (Clifton 
& Simmons, 2005) o que se reflete ainda hoje na forma como são utilizados os 
símbolos do logotipo na comunicação das marcas principalmente das marcas 
de luxo, como é possível referenciar: o crocodilo – imagem do logotipo da 
marca Lacoste que é repetidamente colocado nas peças de roupa e nos 
anúncios publicitários, a imagem do “C” da marca Chanel colocada nas 
embalagens sobre um fundo escuro; o L e o V da marca Louis Vitton que foram 
trabalhados de forma a fazer uma imagem padrão repetida nas malas da 
marca. 
 
Para os romanos, o uso de pinturas e símbolos revelou-se muito eficaz na 
identificação de comerciantes e mercadorias, perante populações largamente 
analfabetas. Os talhos romanos exibiam, por exemplo, a figura de uma pata 
traseira de boi, os comerciantes de vinho colocavam na fachada dos seus 
estabelecimentos o desenho de uma ânfora, enquanto a figura de uma vaca 
indicava a existência de um vendedor de lacticínios (Bassat, 1999).  
 
Ainda na Roma antiga, os princípios da lei comercial desenvolveram o 
reconhecimento da origem e do título das marcas dos oleiros, mas isto não 
impediu os fabricantes de utensílios de barro de qualidade inferior de imitar as 
marcas de fabricantes reconhecidos, a fim de iludir os compradores, como por 
exemplo a falsificação de cerâmica romana (com a imitação das marcas 
romanas) que foram feitas na Bélgica e exportadas para a Grã-Bretanha no 
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século I d.C. Esta prática de imitação ilegal, já antiga, continua a ser comum 
apesar das restrições impostas pelos nossos modernos sistemas legais (Clifton 
& Simmons, 2005). 
 
A amplitude geográfica do Império Romano levava à unificação do comércio e 
a uma ampla circulação dos produtos. A queda do império romano fragmentou 
o mercado, em consequência as marcas utilizadas pelos comerciantes da 
época continuaram a ser utilizadas, mas numa escala local. 
 
As exceções foram as marcas usadas por reis, imperadores e governos. A flor-
de-liz em França, a Águia de Habsburgo no Império Austro-Húngaro e o 
crisântemo imperial no Japão indicavam propriedade ou controlo naqueles 
países. De um modo semelhante a concha de vieira, associada ao santuário de 
Santiago de Compostela, em Espanha, foi utilizada na Europa pré-
renascentista como símbolo de piedade e de Fé (Clifton & Simmons, 2005). 
 
Em Inglaterra, existem provas de que desde a idade média surgiram leis para 
proteger a marca e o que esta certificava relativamente ao produto. Isto é, uma 
marca pode significar qualidade e reputação ou, por outro lado, corresponder a 
um produto de menor qualidade. 
 
Neste sentido, em 1266 surgiu uma lei inglesa que exigia a todos os padeiros a 
colocação da sua marca específica em todo o pão que vendiam, com a 
finalidade de identificar aqueles que maliciosamente tentassem vender pão 
com um peso inferior ao que a lei permitia. 
 
A história da marca leva-nos ao século XIV e XV, quando a heráldica ligada 
aos símbolos da nobreza e os símbolos de determinadas profissões começam 
a ter regras para a sua criação, nomeadamente a necessidade de pagar um 
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montante para ter um símbolo. Estes símbolos acabam por estar na origem dos 
primeiros logotipos (Gago, 2013). 
 
Nos séculos XVII e XVIII, quando o fabrico em grande quantidade de porcelana 
fina, mobiliário e tapeçaria teve início em França e na Bélgica em grande parte 
devido ao patrocínio real, as marcas começaram a ser utilizadas pelas fábricas 
para indicar qualidade e origem dos seus produtos. Paralelamente, foram 
reforçadas as relações com as marcas de contraste dos objetos em ouro e 
prata, para transmitir ao comprador confiança no produto (Clifton & Simmons, 
2005). 
 
O desenvolvimento da imprensa na Europa e nos EUA a juntar ao facto de se 
tornar cada vez mais evidente a importância dos anúncios publicitários na 
imprensa, e um pouco mais tarde também na publicidade exterior, levou a que 
as marcas registadas se tornassem cruciais para os governos, produtores e 
consumidores. Por volta de 1700, na Inglaterra, foram estabelecidas as 
primeiras leis de proteção das marcas, dado que rapidamente os governos 
perceberam que as marcas identificavam e distinguiam os produtos e serviços, 
mas também serviam para serem referenciadas pelos consumidores que 
destacavam a sua origem e atestavam a qualidade dos produtos e serviços. 
Havia interesse em proteger os produtos de originais de cada país: exemplo o 
Vinho do Porto de Portugal ou o Wisky Escocês. 
 
Após a revolução industrial tornou-se necessário distinguir os produtos que 
cada produtor ou fabricante produzia e queria vender pois a concorrência 
empresarial tornou-se cada vez mais forte. Desta forma, cada fabricante sentiu 
necessidade de comercializar os seus produtos com embalagens. A 
embalagem servia, não só para proteger o produto e fazê-lo chegar em boas 
condições às mãos dos consumidores, mas era também um suporte para 
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colocar a marca de cada fabricante. A embalagem dos produtos, para além de 
anunciar a marca, tornava-se num meio de comunicação. 
 
Neste período, a publicidade também se intensificou e cada vez mais as 
empresas procuravam soluções alterativas para divulgarem os seus produtos, 
muitas vezes recorriam ao cartaz e a outros suportes publicitários colocados na 
rua ou no ponto de venda. 
 
O trabalho dos designers de publicidade foi orientado para estimular as vendas 
e tornar a marca desejável, por exemplo são cuidados pormenores tais como o 
nome da marca, a etiqueta, a embalagem, ou o papel em que a marca é 
impressa. Assim que se iniciou este processo, ficou claro que os consumidores 
queriam nomes de marcas, confiavam nas marcas a que associavam uma 
variedade de razões, tais como frescura, qualidade e embalagem sanitária. Os 
consumidores queriam marcas que, entre outros aspetos, fariam a sua vida 
mais fácil e mais agradável; que os poderiam tornar mais atraentes e 
socialmente aceites e desejados.  
 
A marca tinha como objetivo o desenvolvimento e troca de bens de consumo 
até ao século XIX onde teve um papel importante na revolução industrial. A 
partir dessa época a marca e as associações da marca tornaram-se 
fundamentais para a diferenciação de marcas concorrentes (Aaker, 1991; 
Diogo, 2008; Keller, 2003). 
 
A revolução industrial, com as suas melhorias no fabrico e nas comunicações, 
derrubou fronteiras no mundo ocidental e permitiu a comercialização maciça de 
bens de consumo. Atualmente, muitas das marcas de consumo mundialmente 
conhecidas datam desse período: as máquinas de costura Singer, refrigerante 
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Coca-Cola, cereais Quaker, Campbell´s soap, arroz Uncle Ben e a Kodak no 
mundo da fotografia.  
 
A convergência de fatores modernos, tais como a invenção da fotografia e 
máquinas de escrever, uma crescente taxa de alfabetização, o aumento dos 
meios de comunicação, a melhoria dos transportes públicos como o comboio, o 
aparecimento do telefone, e melhores sistemas de correios facilitam 
enormemente o sucesso das marcas. 
 
Simultaneamente à introdução das marcas de forma generalizada, surgiu, 
também, a primeira legislação sobre marcas registadas facto que juntamente 
com o nascimento das agências de publicidade no final do século XIX, permitiu 
o desenvolvimento das marcas (Clifton & Simmons, 2005).  
 
A verdadeira explosão do uso das marcas sentiu-se após a Segunda Guerra 
Mundial e nas décadas seguintes. Acontecimentos como o desmoronar do 
bloco da URSS, os sistemas de rádio difusão maciça, mais recentemente o 
aparecimento e a elevada penetração da internet bem como transportes e 
telecomunicações melhorados diariamente, tornaram possível que a marca 
simbolizasse a convergência das economias mundiais no modelo liderado pela 
procura. 
 
Durante os primeiros vinte anos do século XX, os Estados Unidos da América 
prosperaram. O crescimento industrial registou índices de crescimento 
económico muito elevados. Muitas pessoas tinham rendimentos suficientes 
para gastar em bens e serviços essenciais e acessórios como produtos de 
luxo. O design gráfico, a publicidade e o marketing estimularam esta economia 
do consumo. Os consumidores com rendimentos acima da média podiam 
comprar produtos de marca como automóveis ou pequenos eletrodomésticos. 
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No sector alimentar, por exemplo, a compra de produtos como os refrigerantes, 
Coca-Cola, e os molhos e condimentos fabricados pela marca Heinz tornou-se 
referência de um estilo de vida acima da média.  
 
O desenvolvimento dos Órgãos de Comunicação Social e o aumento do 
número de consumidores com acesso aos Media, nos países industrializados 
muito contribuiu para o surgimento de um "mundo marca" e para o consumidor 
fortalecer o desejo por produtos de marcas.  
 
Atividades relacionadas com a publicidade, o marketing e a comunicação como 
por exemplo patrocínios realizados por marcas a programas de rádio, e 
anúncios na rádio e na imprensa, ajudam a delinear um caminho que levou os 
consumidores a abraçar a noção de que as marcas lhes poderiam trazer a 
felicidade, direta ou indiretamente. A marca de detergente que limpa as roupas 
alegadamente de uma forma mais eficaz que outras e que em simultâneo 
patrocinou um programa de rádio divertido é um bom exemplo da ideia 
enunciada.  
 
O surgimento da televisão alargou o espaço de comunicação para as marcas, 
com a vantagem de que este meio de comunicação de massas rapidamente 
registou um número maior de pessoas que viam e ouviam os programas de 
televisão. As marcas que anteriormente apoiaram programas de rádio 
começaram a comunicar na televisão com o patrocínio e os anúncios de 
televisão.  
 
Além das identidades das marcas dos produtos e serviços criadas para o 
consumidor, foram os sistemas de identificação para as empresas que 
determinaram as normas standard para a criação de todos os programas e 
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sistemas de identificação que iam muito além da conceção de um logótipo ou 
marca registada. 
 
As empresas multinacionais querem oferecer uma imagem visual favorável que 
possa ser utilizada para representar a grandeza da sua corporação. A 
Identidade visual ou programas de identidade corporativa podem dar uma 
corporação, um reflexo, um estilo, uma imagem, uma personalidade. Na 
primeira metade do século XIX, a publicidade era rainha. E, inacreditavelmente, 
levaria executivos de empresas até ao final do século XX, a entender o que NW 
Ayer e Son advogaram em 1899: A eficácia das experiências de marca 
integradas. 
 
 
1.3. AS MARCAS NA ATUALIDADE SEGUNDO A AMERICAN MARKETING 
ASSOCIATION 
 
Após um resumo da evolução da marca desde as origens até aos nossos dias, 
é relevante apresentar uma definição de marca atual que possa refletir o seu 
percurso até aos nosso dias e a sua utilização no presente. 
 
A Associação Americana de Marketing (AMA)1 desde 1960 analisa a 
conceção clássica de marca. Atualmente a sua proposta é a seguinte: 

Marca é o “Nome, denominação, design, símbolo ou qualquer 
outra característica que identifica um produto ou serviço 

                                                                 
1 AMA - The American Marketing Association (AMA) foi estabelecida em 1937 por visionários do 
marketing e da academia. Atualmente a AMA cresceu e é uma das maiores associações de 
Marketing a nível mundial. Consultado em: https://www.ama.org/Pages/default.aspx 
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disponibilizado para venda como sendo distinto dos outros da 
concorrência.” AMA (2015). 
 

Ainda segundo a AMA, uma marca (branding) é a experiência do cliente 
representada por uma coleção de imagens e ideias. Muitas vezes é associada 
a símbolos como um nome, um logotipo, um slogan ou até um design. O 
reconhecimento da marca e de outras reações são resultado da acumulação de 
experiências com um determinado produto ou serviço, normalmente derivadas 
da sua utilização e por vezes através da influência da utilização frequente, do 
design ou dos comentários realizados nos órgãos de comunicação social.  
 
Adicionalmente, uma marca inclui um logotipo bem definido, tipos de letras, 
cores, símbolos e até sons, que são desenvolvidos para representar valores 
implícitos, ideias e por vezes personalidade. A marca não é o produto: é o seu 
sentido, define a sua identidade no tempo e no espaço. A empresa descobre 
que este capital de marca deve ser gerido alimentado e controlado. A marca é 
abordada demasiadas vezes pelo nome, grafismo, design, embalagem, 
publicidade, patrocínio, como forma para medir a imagem e a notoriedade ou a 
avaliação financeira. 
 
Atualmente, o mercado global tornou a concorrência entre as empresas mais 
acentuada o que elevou as marcas para um lugar de destaque, não só pela 
imagem junto dos consumidores, e que contribui para elevar as vendas, mas 
também porque as marcas foram integradas no plano financeiro da empresa 
sendo-lhes atribuído o valor da marca que eleva de forma global o valor das 
companhias. Segundo Carrillo e Jiménez (2007), na economia atual, para além 
do aspeto tangível dos produtos e serviços, os ativos intangíveis representam 
um valor decisivo para as organizações. Imersos numa etapa onde as ofertas 
são cada vez mais semelhantes entre si, a diferenciação obtém-se, na maioria 
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das vezes, através de fatores que transcendem as características físicas do 
mercado. 
 
Ruão (2003) realça que em meados da década de 80 do século XX as marcas 
tornaram-se num assunto crítico para os negócios e para a academia em geral. 
Tal evolução foi devida, em grande parte, ao reconhecimento do seu valor 
económico pelo setor financeiro, na medida em que se verificou que produziam 
fluxos financeiros reais para os seus proprietários. Uma constatação desta 
natureza resultou da observação de fenómenos emergentes no funcionamento 
dos mercados da época, que incluíam frequentes e repetidas compras e fusões 
de grandes grupos económicos internacionais, envolvendo marcas muito 
conhecidas e um alto nível de investimentos. A investigação dessas tendências 
originou a descoberta de que as marcas podiam, na verdade, desempenhar um 
papel mais importante do que a mera identificação de origem. Concluiu-se, por 
exemplo, que influenciavam o valor das ações das empresas na bolsa; e que 
podiam, até, ser compradas e vendidas por quantias bem mais elevadas do 
que os bens tangíveis da organização. Nessa altura, nasce a preocupação das 
empresas em fixarem o valor patrimonial das marcas, consideradas como um 
dos seus principais ativos, ultrapassando a materialidade dos produtos em 
negociação e das instalações físicas. Ainda assim, a expressão dessas 
informações na folha de balanço revelou-se difícil, bem como a sua 
contabilização para efeitos patrimoniais (Ruão, 2003). 
 
Ainda segundo a mesma autora, as teorias e/ou modelos foram-se 
multiplicando no sentido de, por um lado, explicar o sucesso de inúmeras 
marcas no mercado, e, por outro, propor soluções para o lançamento de novas 
marcas. Uma das propostas mais destacadas é a de Aaker (1996) que, à 
semelhança de outros modelos (como os de Kapferer, 1992; Keller, 1993; 
Tajada, 1994; Upshaw, 1995, Aaker e Joachimsthaler, 2000), sugere uma 
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metodologia com três momentos: (1.º) análise estratégica da marca (2.º) 
definição da identidade da marca, e (3.º) implementação dessa identidade. 
 
Por isso, Ward e colaboradores (1999) afirmam que a característica central das 
marcas resulta exatamente desse facto: constituírem promessas de valor, que 
devem ser relevantes para os consumidores, exequíveis para a empresa, 
duráveis e credíveis no mercado, e sempre associadas a um produto, serviço 
ou organização que identifique a fonte dessa promessa. Ou seja, o papel do 
emblema alterou-se não nos objetivos, mas nos meios: passou do produto, 
agora cada vez menos importante, para a simbologia. Por isso, hoje não é tão 
relevante o que a empresa fabrica, mas a forma como assina o seu nome. 
 
A corroborar isto mesmo, surge, na última década do século XX, o 
desenvolvimento das teorias da identidade aplicadas às organizações e às 
marcas. A identidade da marca, como o seu sentido profundo ou núcleo de 
valores estruturados estrategicamente para atingir o “coração dos 
consumidores”, tem por base exatamente a ideia de identificação e 
diferenciação da oferta organizacional, interna e externa. E, embora reconheça 
no produto uma fonte dos seus traços culturais ou de carácter, completa o 
sentido com a oferta simbólica. 
 
Os debates iniciais abordavam, sobretudo, a questão operacional da sua 
gestão, ou seja, apresentavam as perspetivas tácitas e não as análises 
estratégicas (Aaker, 2000). E só em finais do século é que as marcas ganham 
realmente visibilidade académica. Deve-se a Aaker a publicação do primeiro 
texto sobre a visão moderna das marcas, em 1990, ao qual se atribuiu, 
finalmente, força e reconhecimento científico.  
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Para a maioria dos empresários, a grandeza das marcas parecia ser sinónimo 
de grandes campanhas publicitárias e elevados gastos nos media, o que terá 
conduzido à afirmação da publicidade enquanto veículo privilegiado da 
comunicação de marca. Para chegar a populações ainda inexperientes face ao 
aparecimento dos mercados globalizados, e crédulas quanto às novas formas 
de comunicação, as marcas surgiam suportadas por anúncios “cosmética”, que 
nem sempre apresentavam correspondência com a realidade do produto e da 
empresa. 
 
Os estudos desenvolvidos por académicos e práticos sobre a temática das 
marcas têm demonstrado seguir direções diferentes. Existem autores que se 
dedicam à vertente jurídica buscando mecanismos de defesa e proteção. 
Alguns investigadores aprofundam a maneira de criar marcas de sucesso, 
outros tentam perceber como criar núcleos de valor acrescentado para os bens 
e serviços. Outros, ainda, desenvolvem estudos sobre a gestão da marca 
através da criação de modelos estratégicos e da análise de casos de sucesso, 
ou estudam a relação da marca com o consumo procurando as fontes de 
notoriedade e lealdade. Existem académicos que estudam a imagem da marca, 
como resultado do esforço da comunicação da marca. Alguns investigadores 
como Ruão (2003) estudam o processo de criação da imagem e o seu valor na 
gestão das marcas. 
 
Nos anos 50, o marketing descobriu o potencial das marcas como forma única 
de apelo ao consumo, muito para além das funções clássicas de distinção da 
concorrência e identificação do produtor. As campanhas de marketing foram 
mais longe, atribuindo às marcas características intangíveis, ou valores, 
sentimentos, ideias ou afetos, que, em muitos casos, se sobrevalorizam em 
relação ao produto e à sua prestação funcional. Essas características 
intangíveis seriam os elementos que fariam a verdadeira distinção entre as 
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marcas e seus produtos, constituindo elementos fundamentais para a 
orientação do comportamento do consumidor.  
 
Os debates iniciais abordavam, sobretudo, a questão operacional da sua 
gestão, ou seja, apresentavam as perspetivas táticas e não as análises 
estratégicas (Aaker, 2000). Só em finais do século é que as marcas ganharam 
realmente visibilidade académica. Deve-se a Aaker a publicação em 1990 do 
primeiro texto sobre a visão moderna das marcas, tema ao qual se atribuiu, 
finalmente, força e reconhecimento científico.  
 
Apesar de um percurso demorado durante o qual o conceito de marca foi 
sendo interiorizado pelos consumidores através da publicidade e da 
comunicação empresarial, as marcas foram-se implantando no panorama 
empresarial. 
 
Resumidamente, existem estudos sobre a marca nas suas diferentes 
perspetivas:  

1 – Estudos sobre a vertente jurídica tendo em vista encontrar 
mecanismos de defesa e proteção. 
2 – Estudos sobre as diferentes formas de criar marcas de sucesso 
3 – Estudos sobre como criar núcleos de valor acrescentado para os bens 
e serviços. 
4 – Estudos sobre a gestão da marca desenvolvendo modelos 
estratégicos. 
5 – Estudos sobre a relação da marca com o consumo para encontrar as 
fontes de lealdade. 
6 – Investigações sobre a imagem da marca como resultado do esforço 
da comunicação. 
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7 – Estudos sobre o processo de criação da imagem e o seu valor na 
gestão das marcas. 

 
 
1.4. O QUE É A MARCA HOJE? – DIFERENTES LINHAS DE 
INVESTIGAÇÃO 
 
Atualmente, as marcas, que inicialmente se tornaram populares por distinguir 
bens de consumo, passaram pela fase da atribuição de identidade e 
personalidade alcançando uma importância vital no mundo empresarial. Em 
resultado, as marcas chegaram a ser avaliadas como um ativo intangível da 
empresa. 
 
O capital principal de uma empresa é constituído, atualmente, pelas suas 
marcas (Kapferer, 1991). Durante muito tempo a riqueza da empresa foi 
avaliada exclusivamente pelos bens materiais que a entidade possuía. O que 
era valorizado nesta avaliação mudou ao longo do tempo e passou por várias 
fases: primeiro o que foi valorizado foram os edifícios e terrenos. Numa fase 
mais recente, foi reconhecido que o valor verdadeiro da empresa residia no 
espírito dos compradores. Isto é, o que permite uma empresa ser forte 
economicamente, não são só os seus resultados económicos positivos, mas 
também o facto de comercializar um produto que é solicitado e vendido a 
consumidores no mundo inteiro (Kapferer, 1991). 
 
É importante distinguir a marca e o produto. Neste contexto, marca é aquilo 
que o cliente compra e o produto é o que a empresa fabrica (Kapferer, 1991), o 
mesmo se aplica aos serviços. Uma determinada marca que está muito bem 
posicionada na mente do consumidor, significa que desfruta de elevada 
notoriedade, imagem, confiança, reputação. O elevado valor comercial 
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atribuído a marcas (re)conhecidas e muito apetecidas pelos consumidores do 
mundo inteiro, sugere que o consumidor prefere em primeiro lugar a marca 
pela confiança que esta lhe transmite e escolhe o produto que a marca lhe 
oferece, estando disposto a pagar mais por um produto da “sua” marca 
preferida.  
 
Todas estas características são adquiridas com base em trabalho árduo 
realizado ao longo do tempo, mas são as melhores garantias de rendimentos 
futuros e justificam os elevados valores económicos atribuídos às marcas. 
 
Presentemente já não se considera que uma marca é simplesmente um nome 
de um produto. No passado recente, não se utilizava uma marca quando o 
produto associado a esta estava no fim do seu ciclo de vida. A realidade 
passou a ser outra: as empresas devem gerir carteiras de marcas e não 
carteiras de produtos. Uma mesma marca é levada a adotar produtos cada vez 
mais numerosos e diferenciados. 
 
Uma verdadeira gestão da marca começa pela estratégia e o seu conceito 
central é a sua identidade, não a imagem. Esta identidade deve ser bem 
definida e reconhecida dentro e fora da empresa, por este motivo está no 
centro da gestão da marca. 
 
Na perspetiva de Aaker (1991, 1996), o capital de marca corresponde, assim, 
ao conjunto dos ativos (e disponibilidades) ligados ao nome e símbolos da 
marca, que acrescentam (ou lhe retiram) valor, fornecido por um produto ou 
serviço, a uma empresa ou aos seus clientes. As maiores categorias de ativos 
de uma marca são: (1) a notoriedade da marca, (2) a fidelidade à marca, (3) a 
qualidade percebida e (4) as associações de marca.  
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Segundo Pinho (1996), a avaliação das marcas para finalidades financeiras 
teve como pioneiro o empresário australiano Rupert Murdoch que, em 1984, 
mandou estimar o valor das marcas dos títulos de jornais e revistas publicados 
pela sua empresa, de forma a incluir os montantes estimados no balanço, e 
oferecê-lo como garantia dos empréstimos que levantou para dar início ao seu 
império mundial de comunicação.  
 
Outros exemplos são a compra da Nabisco (com a marca Ritz) pela R. J. 
Reynolds, em 1985, da Distillers (com a Johnnnie Walker, a White Worse e a 
Gordon’s) pela Philip Morris, em 1986 e da Rowntree (com a Kit-kat, a Rolo e a 
Quality Street) pela Nestlé, em 1988. 
 
Numa sociedade onde o público tem acesso fácil à informação a sua perceção 
da relação preço/benefício das diversas marcas é um facto importante no futuro 
das mesmas.  
 
“La marque n’est pas un droit, mais un combat” ou seja “A Marca não é um 
direito, mas um combate”. Jean Lévi antigo vice-presidente da L’Oréal sintetiza 
nesta frase a importância da gestão das marcas, um trabalho que deve ser 
realizado diariamente tendo em conta fatores como a inovação, diferenciação e 
preços justos (Lendrevie et al., 1999). 
 
Os fatores de diferenciação são frequentemente divulgados pela publicidade, 
apesar de existirem outras maneiras de o mercado conhecer o produto como a 
qualidade, atendimento aos clientes, e um bom planeamento de distribuição do 
produto pelos diversos canais. No entanto, a publicidade é um meio eficaz para 
formar novos públicos, abrir, conquistar e consolidar novos mercados, enfim, 
para multiplicar as oportunidades de lucro (Sant’Anna, 2000). 
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Após a implementação da marca enquanto forma de distinção de produtos e 
serviços, as empresas começaram a divulgar as marcas enquanto garantia de 
qualidade, maioritariamente através da publicidade. Paralelamente, surgiu a 
identidade e a imagem da marca, levando a que cada marca significasse na 
mente do consumidor não só qualidade e diferenciação, mas também uma 
história repleta de valores.  
 
 
 
1.5. O VALOR DA MARCA  
 
Neste ponto serão apresentadas diferentes linhas de investigação 
desenvolvidas nas últimas décadas sobre a marca.  
 
Segundo Ramalhoto (2013) o percurso que tem vindo a ser desenvolvido pelos 
diversos trabalhos de investigação aponta para o facto da criação de uma 
marca forte resultar do posicionamento, do grau de envolvência, que esta 
consegue ter na mente do consumidor. Torna-se então essencial a criação de 
estruturas mentais que ajudem os consumidores a organizar o seu 
conhecimento acerca dos produtos e serviços de maneira a clarificar a sua 
tomada de decisão. 
 
Essa criação passa pela comunicação da marca, como esta vai ser dada a 
conhecer e como se procura aumentar o conhecimento e o envolvimento do 
consumidor com a marca. 
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1.5.1. Conceito “Capital da Marca” 
 
A partir de 1980, o conceito de “capital da marca” (brand equitity), começou a 
ganhar importância sobretudo no meio financeiro que via este conceito como 
um ativo para as empresas. A marca começa a aparecer nos resumos 
financeiros, a ser transacionada em compras e fusões de empresas e servir 
como aumento do valor empresarial. O valor das empresas que anteriormente 
era contabilizado em bens tangíveis (imóveis, mobiliário, valor financeiro) 
começa, a partir de determinada altura, a ser contabilizado nos bens 
intangíveis como a marca (Clifton, 2010). 
Após a informação anteriormente analisada sobre o valor das marcas, é 
possível afirmar que a marca é, atualmente, um dos maiores patrimónios que 
uma empresa pode ter. Através da publicidade que chega aos consumidores e 
também através de notícias de mercado sabemos que as empresas gastam 
anualmente muitos milhões de euros na construção e na comunicação das 
suas marcas.  
A marca surge, assim, como um intangível que por vezes pode valer mais do 
que os tangíveis da própria empresa. A marca é um tesouro reverenciado pelo 
consumidor e um bem intangível para a maioria de seus proprietários.  
 
O papel das marcas é cada vez mais importante, pois uma marca consiste nos 
valores intangíveis que associados a um produto permitem aos consumidores 
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diferenciar e fazer escolhas entre itens semelhantes (Ueltschy & Laroche, 
2004).  
Por outras palavras, o que diferencia um determinado produto de um produto 
semelhante produzido por outra empresa é o valor acrescentado pela marca, 
também referido como equidade da marca (Ueltschy & Laroche, 2004).  
Segundo Aaker (2002), a equidade da marca é um conjunto de ativos e 
passivos associados a uma marca, nome e símbolo, que estão relacionados 
com um produto agregando valor ou subtraindo-o. Estes ativos incluem a 
sensibilização ao nome da marca, conhecer em que medida os seus 
consumidores são leais, a sua qualidade percebida e as associações que 
podem ser feitas à marca.  
Para além destes quatro pilares, é importante que cada empresa governe estes 
ativos de forma que a imagem que os consumidores constroem da mesma 
esteja alinhada com a perceção que a empresa tem de si própria (Kapferer, 
2004). Por exemplo, a imagem e a equidade de uma marca estão relacionadas 
na medida em que a primeira é o resultado de como os consumidores reagem 
à forma como as empresas gerem os seus ativos.  
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Figura 2: Como a equidade da marca gera valor  
Fonte: adaptado de Aaker, 2002 
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1.5.2. Brand Equity e o Modelo “Brand Equity Ten” de Aaker 
 
Um último modelo relevante, o “Brand Equity Ten”, é apresentado por Aaker 
(1996, p. 103) como um ponto de partida para um esforço de criação de um 
conjunto de medidas de brand equity que pode ser aplicado em mercados e 
produtos distintos. Segundo o autor, o modelo é estruturado e motivado por 
quatro dimensões do brand equity – lealdade (dimensão chave), qualidade 
percebida, associações e reconhecimento (awareness). Este modelo é também 
influenciado por dois grandes esforços para medir o “brand equity” para várias 
classes de produtos: o Brand Asset Valuator (Young & Rubicam) e o Equitrend 
(Total Research). 
 
O “Brand Equity Ten” agrupa dez variáveis em cinco categorias, resumidas 
abaixo: 

Medidas de Lealdade:  
- Preço Premium 
- Satisfação e Lealdade 

Medidas de Qualidade Percebida / Liderança 
- Qualidade Percebida  
- Liderança 

Associações / Medidas de Diferenciação 
- Valor Percebido 
- Personalidade da Marca 
- Associações organizacionais 

Medidas de Reconhecimento (Awareness) 
- Brand Awareness 

Medidas de Comportamento de Mercado 
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- Market Share 
- Indices de Preço e Distribuição 

 
As quatro primeiras categorias representam as perceções do consumidor a 
respeito da marca ao longo das quatro dimensões do brand equity – lealdade, 
qualidade percebida, associações e reconhecimento. A quinta categoria inclui 
dois conjuntos de medidas acerca do comportamento de mercado que 
representam informações obtidas diretamente deste, ao invés de diretamente 
dos consumidores. 
 
Aaker (1996) sustenta que o grande desafio para muitas marcas é o de 
desenvolver um conjunto credível e sensível de medidas da sua força que 
suplemente as medidas financeiras com medidas de ativos da marca. Para 
identificar que medidas são mais efetivas na avaliação do brand equity, o autor 
sustenta que um bom conjunto deve: 

- refletir o valor do ativo da marca que representa uma vantagem 
sustentável não facilmente duplicada; 
- refletir os verdadeiros lideres de mercado; 
-ser sensível às oscilações do Brand Equity; 
- ser aplicável a várias marcas, categorias 

 
 
1.6. O CONCEITO DE ATIVOS INTANGÍVEIS - A MARCA COMO ATIVO 
INTANGÍVEL 
 
Schmidt e Santos (2002) definem ativos da seguinte forma “caracterizam-se 
como agentes controlados por uma entidade que geram benefícios presentes 
ou futuros” (p. 12),  
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Ainda segundo estes autores, um ativo deve ser reconhecido como tal sempre 
que:  

a) corresponderem à definição de ativo; 
b) forem relevantes (a informação é capaz de fazer diferença na tomada 
de decisões); 
c) forem mensuráveis (existência de um atributo relevante de mensuração 
suficientemente confiável); 
d) terem valor preciso (a informação é representativamente verdadeira, 
verificável e neutra). 

 
O termo intangível vem do latim tangere ou tocar. Logo, os bens intangíveis 
são os que não podem ser tocados, porque não possuem corpo físico. 
Segundo Lev (2005) “um ativo intangível, como outro ativo qualquer (uma 
máquina ou uma propriedade alugada), é uma fonte de benefícios futuros, mas, 
diferentemente dos ativos tangíveis, os intangíveis carecem de um corpo físico” 
(p. 299). 
 
Os ativos intangíveis têm uma diferença fundamental em relação aos físicos, 
que é a capacidade de alavancagem de negócios ou de valor agregado. Lev 
(2005) sustenta que os ativos intangíveis diferem dos ativos físicos e 
financeiros em dois importantes aspetos, que têm implicações consideráveis 
para a gestão, para a avaliação e para os relatórios financeiros dos intangíveis: 
 
1.6.1. A Marca no Contexto dos Ativos Intangíveis 
 
Sveiby (1998, p. 5), propõe que os ativos intangíveis sejam divididos em:  

a) competências dos empregados;  
b) estrutura interna; 
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c) estrutura externa. 
 

Segundo o mesmo autor (1998), a competência dos empregados envolve a 
“capacidade de agir numa ampla variedade de situações para criar tanto ativos 
tangíveis quanto intangíveis” (p. 10). De fato, as pessoas são os verdadeiros 
agentes da empresa, sendo tudo o mais (tangível ou intangível) resultado das 
ações humanas. Embora concordando que os empregados e seus 
conhecimentos não possam ser de propriedade da instituição, Sveiby (1998) 
propõe que sejam considerados como ativos, visto que não se pode conceber 
uma organização sem pessoas. 
 
A estrutura interna refere-se a todos os processos e sistemas que fazem a 
organização ser única e diferente de todas as outras, sendo formada por 
patentes, conceitos, modelos, sistemas de computação e sistemas 
administrativos. Fazem também parte da estrutura interna o espirito e a cultura 
organizacionais (Sveiby, 1998). A estrutura externa é formada pelas relações 
entre clientes e fornecedores. Nestas relações, os fatores relevantes são a 
marca, trademarks e a reputação (ou imagem) da organização. Sveiby (1998) 
também denomina os intangíveis de “ativos invisíveis”, uma vez que são os 
agentes atualmente responsáveis pela geração de valor aos acionistas, mas 
que não aparecem nos relatórios de contas publicados pelas empresas.  
 
Os conceitos de brand equity ou o valor da marca, também foram investigados 
pelos seguintes autores: 
Keller (1993), por exemplo, desenvolveu a sua investigação sobre brand equity 
baseada na relação do cliente com a marca. O conceito de equidade da marca, 
ou do valor da marca também tem recebido a atenção dos investigadores 
(Aaker & Biel 1992; Leuthesser 1988; Maltz 1991). Por exemplo, o valor da 
marca tem sido definido, pelo marketing, como os efeitos atribuídos à marca. A 
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literatura introduziu o conceito de consumidor baseado no valor da marca, 
definido como sendo o efeito diferencial do conhecimento da marca na 
resposta do consumidor ao marketing realizado por determinada marca. 
 
A marca terá um valor positivo ou negativo para o consumidor, que será reflexo 
da sua reação mais ou menos favorável a um dos elementos do marketing mix 
do produto e/ou serviço. 
 
No estudo de Aaker e Biel (1992), são apresentadas seis linhas condutoras 
para a gestão do cliente baseada no valor da marca, que reforçam a 
importância do marketing e da comunicação de uma marca: 

- Especificar o desejo do consumidor conhecer os principais benefícios de 
uma marca. 
- Considerar um largo leque de opções de marketing tradicionais e não 
tradicionais: promoção, publicidade, promoção e outros. 
- Coordenar as opções de marketing que são escolhidas  
- Realizar estudos de mercado 
- Avaliar potenciais candidatos 

 
Lassar, Mittal e Sharma (1995) desenvolveram a sua investigação no âmbito da 
medição da equity da marca, ou a medição do valor da marca, baseada no 
cliente. O cliente vê a marca sob duas perspetivas: a força da marca e o valor 
da marca. Nesta investigação os autores pretenderam medir a força da marca. 
A força da marca constitui as associações que os clientes fazem sobre uma 
determinada marca. O conceito de brand equity tem por base a elevada 
confiança que o cliente deposita numa marca, diferente do que pensa sobre a 
concorrência dessa marca. Esta confiança traduz-se na lealdade do cliente 
para com a marca que, por sua vez, leva a que pague mais para adquirir a sua 
marca preferida. A fonte do conceito brand equity são as perceções do 
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consumidor (Keller, 1993), pelo que é importante que os gestores considerem a 
oportunidade de a medir ao nível dos clientes. 
 
 
1.7. A IDENTIDADE E A IMAGEM DA MARCA 
 
Quando se fala da marca de um produto, está inerente na nossa mente a 
imagem do produto, o nome, o logotipo, a embalagem e eventualmente um dos 
últimos spots publicitários.  
 
No entanto, à parte do especto visual existem outros conceitos associados aos 
produtos que compramos no dia-a-dia. Definir a identidade da marca não se 
resume a definir uma personalidade ou um carácter da marca. A análise das 
marcas demonstra que estas têm especto físico – um produto central, uma 
cultura – um sistema de valores, um clima de relação com o público, e emitem 
um reflexo e um auto-reconhecimento do público. 
 
A identidade de uma marca não se resume a uma palavra ou a um conceito, a 
linguagem da marca é natural e exprime a especificidade do emissor, a sua 
personalidade, cultura, valores e permite enunciar os produtos e os serviços. 
 
São muitas as definições para a imagem de uma marca. A imagem de uma 
marca pode estar baseada nas crenças e atitudes que os consumidores 
acreditam que têm (James et al., 1976), e até mesmo as ligações que eles 
fazem entre as características da marca e os sentimentos próprios (Oxenfeldt, 
1974). Imagem é produto da perceção das pessoas, isto é, a forma como as 
pessoas pensam ou até imaginam que seja algo (Temporal, 2000). Assim, 
podemos definir a imagem de marca como "a perceção na mente do 
consumidor da marca e de suas associações" (Ghodeswar, 2008, p. 5). Tais 
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definições recaem fortemente na avaliação individual do consumidor, e 
dificultam a definição de um padrão. 
 
Noutra definição, a imagem é a personalidade que os consumidores entendem 
que a marca possui (Arons, 1961; Martineau, 1958). Neste caso, a definição de 
uma marca significa personificá-la com características usadas para descrever 
pessoas, o que sugere a criação de um envolvimento, que vai mais além dos 
atributos do produto (Reynolds & Gutman, 1984). Para Ataman e Ulengin 
(2003), a imagem de marca inclui o nome do produto, suas principais 
características físicas e aparência (incluindo sua embalagem e logotipo, o que 
remete para a definição de marca citada no item 2.1.3.) e sua funcionalidade.  
 
Segundo estes autores, a imagem é essencial no processo de decisão de 
compra do consumidor quando este tem que escolher entre diversas marcas, 
pois uma vez analisadas as características citadas, o consumidor passa a 
considerar os atributos psicológicos do produto, associando-o a um 
determinado estilo de vida, imagem própria (auto imagem) ou status social. 
Nestas circunstâncias o consumidor tende a comprar o produto que acredita 
ser coerente com a imagem que deseja ter (Sirgy, 1982). Por esse motivo, 
muitos autores defendem que a imagem da marca é mais importante que as 
próprias características do produto (Aaker, 1991). 
 
Reynolds e Gutman (1984) apresentaram uma lista de definições de imagem, 
que foi complementada por Strehlau (2003) a partir dos conceitos existentes na 
lista organizada por Poeisz (1989). Apresentamos tal compilação no quadro 
seguinte, com as principais ideias associadas ao conceito de imagem e a 
evolução ao longo do tempo. 
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Quadro 1 – Evolução das ideias associadas ao conceito de imagem 
Autor Ano Definição 
Martineau 1958 Personalidade da marca 
Arons 1961 Personalidade da marca 
Oxenfelt 1974 Ligações entre características, 

sentimentos/emoções 
Lindquist 1974 Perceções de produtos 
May 1974 Crenças e atitudes 
Marks 1976 Perceções de produto 
James et al. 1976 Crenças e atitudes 
Jain e Etgar 1976/77 Características gerais, sentimentos ou 

impressões 
Hirschman et al. 1978 Crenças e atitudes 
Martineau apud Poiesz 1989 A imagem como a soma de todos os 

sentidos do produto conduzidos pelo 
consumidor 

Erickson et al. 1984 A imagem como uma combinação de 
aspectos do produto que são distintos das 
características físicas, mas que são 
identificadas com produto; por exemplo: 
nome da marca, símbolos utlizados na 
publicidade, o apoio por uma figura 
conhecida. 

Park, Jaworski e Mc 1986 A imagem não é apenas um fenómeno de 
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Innis percepção resultante das actividades de 
comunicação da empresa. É, também, 
fruto do conjunto total das actividades 
relacionadas com a marca trabalhada 
pela empresa. 

Mc Innise Price 1987 A imagem como modo de processar a 
informação multissensorial, é 
representada na memória numa forma 
“gestaltica”. 

Reynolds e Gutman 1987 A imagem como uma estrutura 
hierárquica de sentidos consistindo em 
cadeias de meio fim. 

Poiesz 1989 A imagem refere-se à impressão holística 
da posição relativa de uma marca entre 
seus competidores. 

Keller 1993 São percepções sobre uma marca 
refletida pelas associações mantidas na 
memória. 

Roth 1992 A imagem é um sentido que os 
consumidores associam com um produto. 
Este sentido resulta da perceção que o 
consumidor tem do marketing do produto 
em todos os seus aspetos. 

Batra et al. 1993 A imagem e a personalidade são 
utilizadas intercaladamente, mas a 
imagem é um conceito mais abrangente 
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pois inclui a personalidade da marca e 
também seus atributos, benefícios/ 
consequências que o consumidor associa 
à marca. 

Tofler e Imber 1994 A imagem é um conceito ilusório, criado 
pela publicidade e projetado pelos media, 
incorporando emoções, perceções, 
atitudes e orientação intelectual com 
relação a uma entidade. A imagem 
corporativa consiste na perceção do 
consumidor sobre a corporação por trás 
da marca. 

Kapferer 2003 A imagem é necessariamente posterior à 
identidade pois para que o consumidor 
possa formar uma ideia sobre a marca 
esta tem que já estar definida.  

 
Fonte: Strehlau (2003), adaptado pelo autor 
 
Kapferer (2003) trabalha o conceito de imagem corporativa. Para o autor, a 
imagem corporativa cabe ao recetor, correspondendo à maneira como o 
público descodifica os sinais emitidos pela marca via produtos, serviços e 
comunicação. Quando a marca se comunica, o consumidor formará uma 
imagem após sintetizar o seu sentido e interpretar os sinais emitidos: nome da 
marca, símbolo, publicidade entre outros aspetos. Assim, a imagem da marca é 
formada com base em duas fontes principais de informação: a identidade 
projetada pela marca e as influências externas, chamadas de "ruído". Estas 
influências podem ser a imitação (marcas que não definiram sua própria 
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identidade e copiam a de concorrentes), oportunismo (vontade de atingir 
diversos segmentos) - sendo estas influências produzidas pela própria marca, e 
idealização da marca pelo consumidor. 
 
 
 

 
Figura 3 - Formação da imagem pelo consumidor 
Fonte: adaptado de Kapferer (2003). 
 
 
A maioria dos estudos afirma que a formação de imagem é quase 
integralmente realizada pelo consumidor, sendo poucas as variáveis que são 
controláveis pela marca, já que esta reside na mente do consumidor (Gardner 
& Levy, 1955). Para o consumidor, a diferenciação entre uma marca e outra 
está, muitas vezes, na diferença de perceção entre elas, reais ou imaginárias, e 
depende de como ele percebe os sinais emitidos pela marca (Myers, 1968). 
 
Evans (1968), citado por Strehlau (2003), apresenta três forças que influenciam 
a formação da imagem: o design do produto ou suas características físicas 
(uma marca pode dar mais atenção a determinados detalhes do que a 
concorrência); o fabricante (a propaganda cria a impressão que a sua marca é 
melhor para determinados usos e públicos-alvo); a associação ao tipo de 
pessoas que a habitualmente usam a marca. Esta terceira força é importante 

Identidade      Media    Receptor 

Identidade da Marca 

Influências Externas: 
Imitação,  
Oportunismo e Idealismo 

Sinais transmitidos pela marca Imagem da Marca

 Concorrência e outros ruídos 
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para o mercado do luxo, pois público que utiliza a marca influencia, muito 
fortemente, a sua imagem positiva ou negativa.  
 
Posteriormente, a formação de imagem foi definida por Biel (1993) e Strehlau, 
(2003) como composta por três sub-categorias: imagem corporativa, imagem 
do utilizador e imagem do produto em si. A importância de cada subcategoria 
na imagem da marca é diferente de mercado para mercado. Biel (1993) afirma 
que a subcategoria "imagem do utilizador" pode ser descrita com base na 
personalidade imputada, isto é, características da personalidade da pessoa 
podem influenciar na imagem de marca. 
 
 

 
 
Figura 4 – Os três componentes da imagem de marca. 
Fonte: Adaptado de Biel (1993). 

Imagem de Marca

Imagem do produto
Imagem do UtilizadorImagem Corporativa

IMAGEM DE MARCAS 
CONCORRENTES 
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Strehlau (2003) sintetiza os aspetos fundamentais de imagem de marca, 
apresentados por diversos autores, sendo agrupados em três conceitos 
principais: 

- Imagem corporativa: a imagem da empresa e que influencia na 
perceção do seu produto. Esta imagem, no entanto, sofre a influência 
das perceções do próprio consumidor;  
- Imagem do consumidor: a imagem de quem usa os produtos da marca, 
sendo tanto a imagem de quem se imagina usando o produto quanto a 
de quem o usa de fato; 
- Imagem das próprias qualidades e atributos do produto em si, incluindo 
a embalagem e o design. 

 
Assim, uma marca para ser desejada e adotada pelos consumidores deve 
desenvolver uma imagem (dentro dos fatores que pode controlar), que, tanto 
quanto possível, nenhuma outra marca possua, passando valores com os quais 
o seu público-alvo se possa identificar por acreditar ser esta sua própria 
imagem ou então, a que gostaria de apresentar às outras pessoas (Aaker & 
Biehl, 1993). Mudanças na imagem de marca podem causar mudanças na 
preferência (Ataman & Ulengin, 2003). Para uma marca vencer, a sua imagem 
deve ser bem planeada, cuidada e vigiada (Knapp, 2000). 
 
 
1.7.1. O Prisma da identidade de Kapferer  
 
Relativamente à identidade da marca destaca-se uma das teorias mais 
conhecidas e mais estudadas, o prisma da identidade da marca de Kapferer 
(1994) que permite analisar a marca de forma a perceber as suas forças e 
fraquezas. 
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O prisma da identidade integra no plano do público externo da marca o plano 
físico da marca, o relacionamento da marca e o seu reflexo. No lado oposto 
são integrados os planos da personalidade, cultura e auto-reconhecimento na 
perspetiva do público interno. Todo este argumento é analisado sobre o eixo 
“Tangível versus Intangível”, tal como resume a figura seguinte, ilustrando o 
prisma da identidade segundo Kapferer (1991, 2003). 
 

 
 
 
 
 

PÚBLICO 
EXTERNO 

TANGÍVEL  
 
 
 
 

PÚBLICO  
INTERNO 

FÍSICO  
É a base da marca e pode 
incluir características do 
produto, símbolos e atributos. 

PERSONALIDADE 
Define o que será a 

personalidade da marca que 
assume como se fosse uma pessoa. Personalidade 

inclui caráter e atitude. 
RELACIONAMENTO 
A força da relação entre a 
marca e o cliente. Pode 
representar crenças e 
associações no mundo 
humano. 

CULTURA  
Tem uma visão holística da 

organização, suas origens e 
os valores que ela 

representa. 
REFLEXO 
O que a marca representa na 
mente dos clientes, ou melhor, 
o pensamento que o cliente 
refletiu sobre a marca. 

AUTO-
RECONHECIMENTO 
Como o cliente se vê 

quando comparado com a 
marca. Exemplo – Um 

cliente pode ver-se como 
capaz ou incapaz de 

comprar um carro BMW. 
INTANGÍVEL 

 
 
Figura 5 – Explicação do Prisma da Identidade da marca de Kapferer. 
Fonte: Elaboração própria adaptado de Kapferer (2003). 
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É com base naquilo que a empresa definiu como o seu sentido próprio – a 
identidade – que a marca deverá emitir sinais variados aos seus públicos – 
através dos processos comunicativos -, enviando mensagens sobre si, que 
estarão na base da síntese mental resultante – imagem -, e que, por sua vez, 
terá impacto nas atitudes e comportamentos dos referidos públicos. 
 
Adicionalmente, Azoulay e Kapferer (2003) estudaram o conceito 
personalidade da marca. Os consumidores percebem que as marcas têm 
determinada personalidade, e não têm dificuldades em afirmá-lo em entrevistas 
ou em focus grupo. 
 
A escala de Aaker (1997) voltou a ser muito referida numa época em que 
mercado volta a acentuar a importância da relação do consumidor com a 
marca. O trabalho deste autor tentou analisar as definições existentes e as 
escalas de medição do conceito de brand personality. A atual escala para 
medir a personalidade da marca engloba todas as características humanas 
aplicáveis a marcas sob uma palavra “personalidade”. 
 
 
1.8. OS CONCEITOS DE NOTORIEDADE, IMAGEM, LEALDADE DA MARCA  
 
Segundo Kapferrer (1991) o valor da empresa está no espírito dos potenciais 
compradores. Notoriedade, imagem, confiança, reputação duramente adquirida 
ao longo do tempo, são as melhores garantias de rendimentos futuros para as 
marcas e empresas. Enriquecendo o conceito do valor da marca, Keller (2003) 
direciona-o mais para o consumidor, referindo que o valor da marca é a 
diferença resultante da resposta do consumidor ao marketing de uma marca. 
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Acrescenta ainda que as fontes de valor da marca que advêm do seu 
conhecimento são a notoriedade e a imagem da marca.  
 
A notoriedade é um termo que decorre do conhecimento da marca, da sua 
lembrança e identificação pelo público. A imagem é a “ideia” que os 
consumidores têm de uma marca e que resulta da sua perceção e associação 
a valores. O valor da marca reside essencialmente nos consumidores, quando 
o valor criado nas suas mentes se traduz num desempenho favorável da 
marca, relativamente aos seus concorrentes, o que leva a que estes deixem de 
ser uma ameaça significativa (Keller, 2003).  
 
Quadro 2- Valor da marca segundo diferentes autores. 
 
Autores Aaker 

(1991) 
Keller 
(1993) 

Sharp (1995) Berry 
(2000) 

Yoo e 
Donthu 
(2001) 

Valor da 
Marca 

Notoriedade 
da marca 

Notoriedade 
da marca 

Notoriedade da 
marca/empresa 

Notoriedade 
da marca 

Notoriedade 
/associações 
à marca 

Associações 
da marca 

Imagem da 
Marca 

Imagem da 
Marca 

Significado 
da marca 

Lealdade à 
marca 

Lealdade à 
marca 

 Relacionamento 
com os clientes/ 
Franchisados 

 Qualidade 
percebida 

Qualidade 
percebida 

    

 
Fonte: adaptado de Chernatony et al. (2004, p.20). 
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Das várias definições do valor da marca há três variáveis que são 
frequentemente citadas e sobre as quais importa dar mais atenção: 

- Notoriedade 
- Imagem 
- Lealdade 

 
No seguimento, apresenta-se a figura 6 que esquematiza a evolução dos 
conceitos: Notoriedade, Imagem e Reputação e Lealdade. 
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Figura 6: Variáveis relacionadas com a marca mais frequentes. 
Fonte: Elaboração própria.  
 
Após ter explicado acima os diversos conceitos sobre notoriedade e imagem, 
faz sentido explicar o conceito de Reputação Corporativa. 

1 • NOTORIEDADE
• Resposta imediata que o consumidor tem reconhecendo de imediato uma marca.

2
• IMAGEM E REPUTAÇAO
• IMAGEM: conjunto de percepções que o consumidor tem de uma marca, as qualidades que lhe percebe e as associações que dela faz.
• A imagem deve ser favorável, positiva, forte e que seja distintiva na mente dos consumidores que resulta do trabalho de marketing e comunicação.
• REPUTAÇÃO: é o reconhecimento que os stakeholders de uma companhia fazem do seu comportamento corporativo a partir do grau de cumprimentos do seu compromisso relativamente aos seus clientes, empregados, accionistas (se existirem) e com a comunidade em geral. 

3 •LEALDADE
•Reflecte a ligação do consumidor à marca.
•Ligação pode ser intensa: força da relação do consumidor à marca
•Actividade: reflete a frequência de compra (Keller, 2003).
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O conceito de reputação corporativa é um termo mais amplo que imagem 
positiva. Segundo Justo Villafañe (2004), a reputação corporativa é a realidade 
de uma empresa fruto do cumprimento, no decorrer da sua história, dos seus 
compromissos com os públicos implicados: empregados, clientes acionistas, 
fornecedores. Para este autor, a reputação corporativa é o reconhecimento dos 
stakeholders de uma companhia sobre o seu comportamento corporativo a 
partir do grau de cumprimentos do seu compromisso relativamente aos seus 
clientes, empregados, acionistas (se existirem) e à comunidade em geral. A 
reputação para que possa gerar valor deve ser gerida e comunicada com 
eficácia. A reputação é um intangível, um condutor fundamental para a gestão 
empresarial moderna. 
 
Uma empresa pode ter boa imagem e não ter reputação, o que acabará por 
não ter consequências positivas. A reputação empresarial tem a missão de 
adicionar valor na empresa e requer profissionais de gestão e de comunicação 
para a gerar e transmitir. A reputação é um conceito mais amplo do que a 
imagem corporativa, a comunicação empresarial, as relações públicas, o 
patrocínio e o merchandising corporativo. 
 
Villafañe (2004) define o conceito de reputação e delimita-o, distinguindo-o de 
imagem corporativa. Entre reputação e imagem positiva existem, segundo o 
autor, cinco grandes diferenças. 

1.Origem de cada conceito: reputação é a realidade empresarial com 
origem na sua história consolidada e demonstrada; imagem corporativa 
fundamenta-se num projeto presente de comunicação globalmente 
entendida. 
2. A reputação é estrutural e permanente; a imagem corporativa é 
conjetural. 
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3. A reputação é mensurável e empiricamente verificável; a imagem 
corporativa é dificilmente objetivada. 
4. A reputação adiciona valor; a imagem corporativa permite gerar 
expetativas; 
5. A reputação é gerada no interior da empresa; a imagem corporativa 
constrói-se fora da organização. 

 
Desta forma, Villafañe (2004) distingue três condições essenciais para que a 
reputação corporativa se possa produzir: 

1) deve conter uma sólida dimensão axiológica; 
2) o comportamento corporativo deve estar comprometido com os 
stakeholders; 
3) deve existir proatividade na gestão reputacional. 

 
Villafañe (2004) relaciona, ainda, a reputação com outros intangíveis 
importantes para a empresa. Para o autor, parte da base de que a reputação 
reforça e valoriza os outros intangíveis da empresa. Deste modo aprofunda a 
importância da marca, um dos principais capitais de qualquer empresa 
atualmente, como máxima expressão da relação e compromisso entre a 
empresa e os seus stakeholders.  
 
Neste trabalho o autor reflete sobre a cultura corporativa caracterizando-a 
como: “processo de socialização” que os membros de uma organização fazem 
da sua identidade corporativa a partir de um conjunto de valores e assunções 
básicas que regulam as suas relações internas e externas. Considera que 
responsabilidade social corporativa é o compromisso de uma empresa em 
manter um comportamento corporativo auto exigente com todos os seus 
stakeholders. 
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Por outro lado a ética empresarial é uma nova fonte de legitimidade 
empresarial frente aos resultados e maximização destes. Apesar da reputação 
não entrar ainda nos balanços das empresas como capital, esta tem a missão 
de aportar valor e não há dúvidas de que adiciona valor às empresas.  
 
A reputação corporativa sólida atrai os acionistas, ajuda à venda da oferta 
comercial no mercado diferenciando os produtos e serviços, vincula 
emocionalmente o consumidor, atrai e mantém o talento ao nível dos recursos 
humanos, atenua as crises e fortalece a liderança da empresa. 
 
A gestão da reputação deve ser realizada considerando que é necessário ter 
clara a visão reputacional da empresa, realizar um diagnóstico reputacional da 
mesma, um benchmarketing sectorial e intersectorial, desenhar uma estratégia 
corporativa ou o plano diretor de reputação corporativa e comunicar esta 
reputação. Sem um processo comunicacional, a reputação não chega a 
manifestar-se e, portanto, na prática não aportará valor, e consumirá recursos 
valiosos. No seguimento da análise do livro La buena reputación de Vilafañe 
(2004), são apresentados resumidamente outros autores que estudaram esta 
temática.  
 
Quadro 3 – Reputação – Revisão de literatura 
 
Gallego 2003 La buena reputación. Chaves do valor 

intangível de uma empresa 
De Quevedo-Puente et 
al. 

2003 Reputação e criação e valor – uma 
relação circular  

Carrillo 2004 Reputação corporativa, marca-empresa 
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De Castro et al. 2006 Reputação empresarial 
Alloza  2008 BBVA Brand engagement, marca 

experiência 
Martínez e Olmedo 2010 Revisão da reputação empresarial 
Elfenbein et al. 2012 Reputação e certificação 

Bacichetto 2012 O valor da marca em perfumes de luxo 
Patterson et al. 2014 Diferenciação do status a partir da 

reputação 
Foroudi, Melewar e 
Gupta 

2014 Gestão de ativos éticos intangíveis 

Sánchez 2014 Comunicação online, a relação da marca 
universitária com os principais ativos 
intangíveis: Marca e reputação 

Fonte: elaboração própria 
 
Concluindo, é possível afirmar que as empresas trabalham as suas marcas 
para que estas sejam valorizadas pelos consumidores e desta valorização surja 
um valor superior para a marca (Ramalhoto, 2013). 
 
1.9. PRODUTOS E MARCAS 
 
Segundo Ruão (2000), Kapferer, refere-se aos produtos, como pontos de 
ancoragem da marca; ao nome da marca, ou designação que escolhe para se 
mostrar ao mercado; às personagens, que são retratos de si; aos logotipos e 
símbolos, que escolhe para assinar; às origens geográficas e históricas, onde 
busca especificidade; e à publicidade, que inscreve na memória dos públicos 
as razões da sua unicidade.  
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Para Kotler e Keller (2006) um “produto é qualquer coisa que pode ser 
disponibilizada no mercado para aquisição ou consumo; incluindo-se objetos 
físicos, serviços, personalidades, lugares, organizações e ideias” (p. 368). 
Levando-se em consideração as definições e objetivos do marketing, a tarefa 
maior de um produto é satisfazer as necessidades do mercado. Mc Kenna 
(1993) afirma que, do ponto de vista do consumidor, um produto tem múltiplos 
significados, por esta razão o mercado tem um peso importante na definição do 
produto. 
 
Na sociedade contemporânea, os indivíduos consomem produtos e marcas 
devido às suas propriedades simbólicas, tanto quanto por suas propriedades 
funcionais (Achenreiner, 2003; Gentry, Baker e Kraft, 1995; Piacentini e Mailer, 
2004; Strehlau e Huertas, 2006). Os consumidores mudaram o seu perfil, já 
não é mais possível orientá-los funcionalmente. Os consumidores não 
compram os produtos apenas pelo que estes são capazes de lhes oferecer, 
mas por tudo o que estes podem significar (Levy, 1959). 
 
1.9.1. Atributos Simbólicos e Funcionais dos Produtos 
 
De acordo com Peter e Olson (1999), os atributos simbólicos de um produto 
são o principal estímulo influenciador do consumidor na sua tomada de decisão 
de compra e são avaliados em função dos valores, crenças ou experiências 
passadas do indivíduo. Os atributos simbólicos são considerados a vantagem 
extrínseca do produto ou serviço, pois relacionam-se com as necessidades de 
aprovação social, auto-expressão e auto-estima (Keller, 1993). 
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A dimensão funcional não tem como objetivo promover a auto-expressão, pois 
satisfaz necessidades práticas e imediatas (Bhat; Reddy, 1998). Ou seja, é a 
habilidade que um produto possui de resolver os problemas do consumidor 
(Campbell, 2002). Resumindo, as marcas podem apresentar classificações em 
quatro quadrantes distintos:  
 

1 - Elevada representação e elevada funcionalidade, ou seja, marcas com 
valor utilitário e, ao mesmo tempo, forte valor simbólico, sendo 
verdadeiras porta-vozes da auto-imagem dos consumidores. 
 
2 - Baixa representação e alta-funcionalidade, isto é, marcas vistas pelos 
consumidores como apresentando uma alta necessidade utilitária, porém 
comunicando pouco sobre si mesmos;  
 
3 - Alta representação e baixa-funcionalidade, marcas cujos 
consumidores estão primeiramente preocupados em comprar/usar como 
um veículo de comunicação do seu modo de ser ou de como eles 
gostariam de ser vistos; 
 
4 - Baixa representação e baixa-funcionalidade, marcas que têm um baixo 
valor simbólico e que, embora tenham a sua utilidade indiscutível, 
possuem uma qualidade utilitária inferior, que é aceitável pelo consumidor 
pois não lhe oferece maiores danos, fazendo com que não valha a pena 
para este o mínimo esforço comparativo (Mello & Brito, 1999). 

 
Segundo Fontenelle (2002), o conceito marca passou a receber nos últimos 
anos um novo rumo, voltado à perceção da imagem que a marca pode 
propiciar, isto é, às associações que os consumidores fazem com a marca 
relacionadas não com as características e funções físicas dos produtos ou 
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serviços, mas com os valores, ideias, sonhos ou desejos de uma sociedade. O 
sucesso de uma marca de perfume depende menos da qualidade do produto 
que sai da fábrica, pois uma marca não é necessariamente um produto de 
qualidade superior, mas um nome de qualidade superior (Ries & Ries, 1998).  
 
A motivação da compra está relacionada com a necessidade, já a marca está 
relacionada com o desejo individual. Quando o consumidor vai às compras, 
pretende muito mais que produtos. No caso dos perfumes de luxo, o 
consumidor procura status e sofisticação. Este simbolismo na aquisição de 
uma marca pode decorrer do próprio significado do termo, de um símbolo, ou 
de uma combinação, destinada a identificar os produtos ou serviços de um 
fornecedor para os diferenciar das propostas de outros concorrentes (Kotler & 
Keller, 2006). 
 
Essas diferenças podem ser funcionais, racionais ou tangíveis, isto é, 
relacionadas com o desempenho do produto. E podem também ser mais 
simbólicas, emocionais ou intangíveis, isto é, relacionadas com o que a marca 
representa.  
 
A marca é diferente do produto. Embora sejam coisas intimamente 
relacionadas, diferem nas características. A marca estabelece um 
relacionamento e uma troca de intangíveis entre pessoas e produtos. O produto 
é o que a empresa fabrica, o que o consumidor compra é a marca. Os produtos 
não podem falar por si: a marca é o que lhes dá significado. O produto tem um 
ciclo de vida, a marca não. A marca revela facetas de diferenças nos produtos: 
funcionais, experimentais e simbólicas (Tavares, 1998). 
 
Numa definição mais simplista, pode dizer-se que a imagem é a maneira pela 
qual as pessoas vêm um produto, marca ou empresa. "Ver", neste caso, no 
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sentido de perceber, associar e aprender. Barreto (1982) afirma que se pode 
criar, para um produto, todo um mundo imaginário, pessoal, amplo, variado, de 
desdobramentos infinitos. 
 
Segundo De Lima (2013) a construção de uma marca deve trazer consigo 
significado e proporcionar benefícios tanto funcionais quanto simbólicos aos 
consumidores. A dimensão funcional de uma marca refere-se à avaliação 
racional das habilidades do produto em satisfazer necessidades utilitárias, 
como, por exemplo, qualidade e confiança (Chernatony & Mc Donald, 2010).  
 
Os valores simbólicos ajudam na construção da identidade das pessoas – os 
consumidores usam as marcas para criar e representar auto-imagens e para 
apresentá-las aos outros e a si mesmos. As marcas são usadas como forma de 
expressão da identidade e dos valores pessoais (Ferla e Fonseca, 2008; Lee & 
Conroy, 2006). 
 
Os benefícios funcionais podem ser fisicamente expressos pelos produtos e 
satisfazem necessidades práticas e imediatas. Já os benefícios simbólicos são 
intangíveis e obtidos apenas quando a pessoa que os recebe entende e 
comparte os significados construídos pela pessoa que os fornece. Estes 
benefícios simbólicos satisfazem as necessidades de auto-expressão e 
prestígio, e estão relacionados com a imagem pessoal e a identificação social. 
 
Para atender a essas duas necessidades, todas as marcas devem ter um 
“conceito de marca”, que é um significado global abstrato de identificação. 
Sendo simbólico ou funcional, esse conceito deve ir ao encontro das 
necessidades dos consumidores, e deve ser também identificado logo no 
momento em que a marca é lançada, pois tal ajuda os consumidores a 
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compreender com clareza o que determinada marca pode fazer por eles (Bhat; 
Reddy, 1998). 
 
Neste sentido, todas as marcas devem ter valores reconhecíveis, tanto 
funcionais como emocionais, isto é, a marca deverá ter a capacidade de 
associar os valores funcionais a emoções e a sensações que podem ser mais 
fortes que os próprios valores funcionais (Carrillo  et al., 2013).  
 
Segundo Carrillo Durán e colaboradores (2003) o território da marca é o 
espaço que essa marca gostaria de ocupar na mente dos seus públicos e onde 
pode encontrar vantagens competitivas relativamente aos seus concorrentes. 
Em suma, é possível resumir a revisão de literatura referente à construção de 
marcas tal como está apresentado no quadro seguinte. 
 
Quadro 4 – Revisão de Literatura referente à construção da marca 
 
Autores Linhas de Investigação 
Jacoby e Kyner 
(1973) 

Lealdade à marca e compra frequente 

Fournier e Yao 
(1997) 

Construção da marca através da lealdade à marca. 
A marca faz parte da atual experiência do consumidor. Os 
autores sugerem que talvez as nossas barreiras culturais 
imponham medidas operacionais de lealdade que podem 
condenar o valor da marca. 

Wood 2000 Brand Management. Wood desenvolve a sua investigação a 
partir de Feldwick (1996) que simplifica as diferentes 
abordagens ao fornecer uma classificação de diferentes 
significados de equidade da marca como: 
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- o total valor da marca como sendo um bem separado no 
momento da venda da empresa. 
- uma medida de força dos consumidores que são muito ligados 
a determinada marca. 
- uma descrição de associações e crenças que o consumidor 
tem da marca. 
Uma descrição simples da marca (identidade ou image) é 
definida à medida de acordo com as necessidades do mercado 
e do marketing mix do produto: produto, preço, distribuição e 
comunicação. 
O sucessor deste processo determina que a força a marca ou o 
grau de lealdade à marca, mas para que as marcas possam ser 
alvo de uma gestão estratégica a longo prazo como bens, o 
relacionamento deverá ser definido no âmbito do sistema de 
gestão empresarial. 

Rundle-Thiele e 
Bennett (2001) 

Discussão sobre uma abordagem ao conceito de lealdade à 
marca e a sua aplicação aos diferentes mercados. 

Ruão (2003) As teorias e/ou modelos foram-se multiplicando no sentido de, 
por um lado, explicar o sucesso de inúmeras marcas no 
mercado, e, por outro, propor soluções para o lançamento de 
novas marcas. 
Uma das propostas mais destacadas é a de Aaker (1996) que, à 
semelhança de outros modelos (como os de Kapferer, 1992; 
Keller, 1993; Tajada, 1994; Upshaw, 1995, Aaker e 
Joachimsthaler, 2000), sugere uma metodologia com três 
momentos: (1º) análise estratégica da marca (2º) definição da 
identidade da marca, (3º) implementação dessa identidade. 
Por isso, Ward e colaboradores (1999) afirmam que a 
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característica central das marcas resulta exatamente desse 
facto: constituírem promessas de valor, que devem ser 
relevantes para os consumidores, exequíveis para a empresa, 
duráveis e credíveis no mercado, e sempre associadas a um 
produto, serviço ou organização que identifique a fonte dessa 
promessa. Ou seja, o papel do emblema alterou-se não nos 
objetivos, mas nos meios: passou do produto, agora cada vez 
menos importante, para a simbologia.  

Hollebeek (2011) Holebeek estuda o envolvimento do cliente com as marcas. 
Esta pesquisa forneceu insights na natureza da Customer Brand 
Engagement CBE. 

Fonte: Elaboração própria 
 
Em resumo, no presente é mais importante a forma como a empresa assina o 
seu nome de marca. Por isso surgiram as teorias da identidade aplicadas às 
organizações e às marcas na última década do século XX. A identidade da 
marca, como o seu sentido profundo ou núcleo de valores estruturados 
estrategicamente para atingir o “coração dos consumidores”, tem por base 
exatamente a ideia de identificação e diferenciação, interna e externa, da oferta 
organizacional. E, embora reconheça no produto uma fonte dos seus traços 
culturais ou de carácter, completa o sentido com a oferta simbólica. 
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CAPÍTULO 2 – AS 
MARCAS DE LUXO 
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2 - AS MARCAS DE LUXO 
 
Neste capítulo será abordada a revisão de literatura sobre as marcas de luxo, 
temática relacionada com este trabalho de investigação. Primeiramente será 
abordada a temática dos bens de luxo como introdução às marcas de luxo. 
 
Quando nos referimos a perfumes, estamos a considerar necessariamente 
marcas muito conhecidas do público em geral e que são adquiridas pelo status 
que podem conferir a quem as usa. Por outro lado, existe um facto importante 
neste campo que está diretamente relacionado com o preço e com os 
benefícios que este tipo de produtos podem fornecer. As primeiras referências 
sistematizadas à gestão de marcas são datadas de 1930 e atribuídas à Procter 
& Gamble (detentora em Portugal de marcas de perfumes como Hugo Boss e 
Carolina Herrera).  
 
2.1. CONCEITO DE BENS DE LUXO 
 
Os bens de luxo são produtos e serviços com comportamentos muito 
particulares no mercado, e a sua gestão comercial frequentemente contradiz as 
regras do marketing de consumo de massa. É preciso adaptar e muitas vezes 
reinventar conceitos para prosperar nesse segmento. 
 
Etimologicamente, "luxo" e "luz" têm a mesma origem, vêm do latim "lux", que 
significa "luz", a referência à luz provavelmente associa-se com conceitos como 
brilho, esplendor, distinção percetível ou resplandecente e ainda associada a 
outros conceitos como suntuosidade, fausto, pompa, supérfluo, aparência, 
poder material. 
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A origem latina da palavra luxo significa indulgência dos sentidos, 
independentemente do custo (Nueno & Quelch, 1998). Vigneron e Johnson 
(2004) explicam que, do ponto de vista comportamento do consumidor, luxo 
inclui tanto aspetos pessoais como interpessoais. Da junção destas duas 
definições resulta a seguinte formulação: Luxo envolve as perceções pessoais 
e interpessoais das pessoas acerca da indulgência dos sentidos. 
 
Luxo, é também definido como algo caro e extravagante que é difícil de obter, é 
algo supérfluo e não necessário (Corbellini & Saviolo, 2009), cujos bens são 
(re)conhecidos por providenciar aos consumidores um prazer extra 
comparando com bens normais, com o objetivo de não ser apenas funcional 
mas sensorial (satisfazendo vários sentidos simultaneamente) (Stegemann, 
2006). Resumindo, luxo, de uma forma simplificada, define algo que é bonito e 
apelativo, mas que não está disponível para todos, devido quer a barreiras 
financeiras ou à limitada oferta (Dubois, Laurent, & Czellar, 2001). 
 
Segundo Kastman, Goldsmith e Flynn (1999), o desejo por status e luxo motiva 
bastante o comportamento do consumidor. E não são só os consumidores ricos 
que anseiam por indulgência, mas também os consumidores do terceiro mundo 
se sentem atraídos por um consumo conspícuo (Belk, 1988). Este termo ilustra 
a intenção dos consumidores em mostrarem riqueza consumindo bens e 
serviços que vão para além das suas necessidades. Mas os motivos que levam 
as pessoas a consumir luxo nem sempre são meramente sociais. 
 
2.1.1. O modelo de Wiedmann, Hennigs e Siebels (2007) 
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O modelo de Wiedman, Hennigs e Siebels engloba quatro dimensões: 
financeira, funcional, social e individual. 
 
Dimensão Financeira: refere-se diretamente a aspetos monetários como 
preço, preço de revenda, desconto, investimento, entre outros. 
- Preço: é um importante especto na determinação da perceção de qualidade 
ou de prestígio por parte dos consumidores e pode fazer com que um bem seja 
mais desejado (Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007). Os consumidores que 
associam preço a qualidade, associam também preço elevado a luxo (Vigneron 
& Johnson, 1999). Em suma, o preço percebido, como indicador de qualidade 
de um bem ou serviço de luxo, está positivamente relacionado com a perceção 
financeira do valor de luxo (Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007). 
 
Dimensão Funcional: refere-se ao benefício principal e utilidades básicas do 
produto como qualidade, singularidade, utilidade, confiança e durabilidade 
(Sheth, 1991). 
- Utilidade: determina o objetivo para o qual determinado produto ou serviço foi 
criado, satisfazer determinada necessidade dos consumidores. No caso de um 
bem de luxo, os consumidores esperam que esse bem funcione melhor, seja 
mais bonito, dure mais, tenha uma melhor performance (Wiedmann, Hennigs & 
Siebels, 2007) que um produto não-luxo que tenha sido criado para a mesma 
função. Em suma, o nível de utilidade percebida pelos consumidores no que diz 
respeito à funcionalidade de um bem ou serviço de luxo está positivamente 
relacionada com a perceção funcional do valor de luxo (Wiedmann, Hennigs & 
Siebels, 2007). 
- Qualidade: é considerada uma característica fundamental num produto de 
luxo (Vigneron & Johnson, 1999). Uma das razões que leva os consumidores a 
comprar marcas de luxo é o facto de a marca refletir qualidade superior 
(Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007) quando comparado com bens não-luxo 
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produzidos em massa. Assim, o nível de qualidade percebida associado a uma 
elevada performance de um bem ou serviço de luxo está positivamente 
relacionado com a perceção funcional do valor de luxo (Wiedmann, Hennigs e 
Siebels, 2007).   
- Unicidade: baseia-se no pressuposto de que a exclusividade e raridade de um 
produto aumentam o desejo e a preferência do consumidor por esse produto 
(Lynn 1991; Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007; Verhallen, 1982). Segundo 
Vigneron e Johnson 2004, os consumidores desejam diferenciação e 
exclusividade e, por isso, valorizam quando determinada marca apenas está 
disponível para clientes exclusivos. O próprio bem ou serviço de luxo é por 
definição não acessível a qualquer pessoa. Assim, o valor percebido de 
unicidade, como indicador de exclusividade e escassez de determinado 
produto ou serviço de luxo, está positivamente relacionado com a perceção 
funcional do valor de luxo (Wiedmann, Hennigs, & Siebels, 2007).   
Dimensão Individual: refere-se à orientação pessoal do consumidor para o 
consumo de luxo e considera aspetos pessoais como materialismo, hedonismo 
e auto- identificação.   
- Auto-identificação: refere-se à forma como um indivíduo se vê a si próprio. O 
consumidor pode usar o significado simbólico dos bens de luxo para integrar a 
sua identidade (Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007) ou usar as marcas de 
luxo para suportar e desenvolver a sua própria identidade (Douglas & 
Isherwood, 1979; Hirshman, 1988; Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007). 
Assim, o nível percebido de congruência de um bem ou serviço de luxo e a sua 
auto-imagem ou intenção de auto-imagem está positivamente relacionado com 
a perceção individual do valor de luxo (Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007). 
- Hedonismo: os produtos de luxo entregam, para além da utilidade funcional, 
valores emocionais intangíveis (Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007). Por isso, 
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hedonismo descreve a utilidade subjetiva percebida e as propriedades atrativas 
adquiridas a partir da compra e consumo de uma marca de luxo para despertar 
sentimentos e estados afetivos como a recompensa e realização pessoal 
(Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007; Shethet et al., 1991). Em suma, o nível 
de hedonismo percebido pelo consumidor de um bem ou serviço de luxo e as 
suas propriedades de satisfazer o melhor possível um desejo emocional de 
gratificação sensorial está positivamente relacionado com a perceção individual 
do valor de luxo (Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007).   
- Materialismo: é a forma como a posse de determinado “material” desempenha 
um papel importante na vida das pessoas. Quanto mais materialista for o 
consumidor, maiores são as hipóteses de aquisição ou de apresentar atitudes 
positivas face a essa possibilidade (Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007). Os 
indivíduos orientados para o materialismo utilizam o consumo como sinal ou 
forma de comunicar com os outros retratando e mostrando impressões de 
quem eles são e de qual é o seu status ou posição (Belk, 1985; Douglas & 
Isherwood, 1979). Assim, o nível de materialismo e devoção a bens materiais, 
fora do normal, está positivamente relacionado com a perceção individual do 
valor de luxo (Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007). 
Dimensão Social: refere-se ao valor percebido que os indivíduos dão por 
consumirem determinados bens ou serviços num grupo social tal como 
visibilidade e prestígio. 
- Ostentação: refere-se à razão pela qual um determinado bem é consumido 
em público. O fator ostentação interfere na escolha de um produto que é 
comprado ou consumido num contexto público (Vigneron & Johnson 2004). 
Assim, as marcas de luxo são importantes para indivíduos que procuram status 
social e representação. A posição relativa de determinada marca num ranking 
reconhecido socialmente vai influenciar o seu consumo de ostentação. Em 
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suma, a ostentação percebida pelo consumo de um bem ou serviço de luxo 
como indicador de elitismo e riqueza está positivamente relacionado com a 
perceção social do valor de luxo para consumidores que procuram status 
(Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007). 
- Prestígio em Redes Sociais: as pessoas tendem a comportar-se seguindo os 
seus grupos de referência. Por exemplo, uma pessoa pode usar uma marca de 
luxo durante a semana para estar de acordo com a sua posição profissional e 
usar uma marca modesta ao fim-de-semana para se adaptar ao ambiente 
modesto do seu bairro (Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007). Deste modo, as 
marcas de luxo costumam agregar valores de prestígio e referências sociais 
pois o desejo de posse de marcas de luxo é um sinal simbólico de desejo de 
pertença a um grupo social. Em suma, o nível de prestígio percebido pela 
posse/consumo de determinado bem ou serviço de luxo, como sinal simbólico 
de pertença a uma rede social de referência, está positivamente relacionado 
com a perceção social do valor de luxo para consumidores que procuram 
status (Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007). 
 
Quadro 5: Modelo Conceptual de Wiedmann, Hennigs e Siebels (2007) 
 
Preço Dimensão Financeira  

 
 
 
 
Valor do Luxo 

Usabilidade Dimensão Funcional 
Qualidade 
Unicidade 
Auto identificação Dimensão Individual 
Hedonismo 
Materialismo 
Ostentação Dimensão Social 
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Prestígio 
Construção  
Antecentente 

Primeira Ordem 
Variáveis Latentes 

Segunda Ordem  
Variáveis Latentes 

Fonte: adaptado de Wiedmann, Hennigs e Siebels (2007). 
 
O modelo de Wiedmann, Hennigs e Siebels (2007) explica a importância do 
valor do luxo para os consumidores enquadrando-o nas dimensões financeira, 
funcional, a individual e social. Os consumidores compram bens de luxo não só 
porque têm dinheiro para o fazerem, mas também porque um produto de luxo 
lhes confere um status mais elevado que, por sua vez, é reconhecido por 
outros membros da sociedade. 
 
 
2.1.2. Tipos de Produtos de Luxo 
 
Chevaliere Mazzalovo (2008) defende que o luxo pode ser dividido em sectores 
de atividades: 
 

a) Pronto-a-vestir exclusivo: refere-se a todas as marcas de moda 
exclusivas para homem e mulher tais como Chanel, Valentino, Burberry 
e Versace. 

b) Joias e relógios de luxo: refere-se a um segmento de objetos que são 
vendidos em lojas próprias da marca e num número muito seletivo de 
joalheiros. 

c) Perfumes e maquilhagem: refere-se a produtos que são vendidos em 
canais de distribuição seletivos mesmo quando correspondem a itens de 
baixo preço. 
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d) Acessórios de moda: refere-se a marcas geralmente conhecidas como 
“marcas irmãs” das marcas de moda associadas. Este sector refere-se a 
malas de mão, artigos em pele, sapatos, cintos, óculos de sol, entre 
outros.  

e) Vinho e bebidas espirituosas: refere-se a produtos com elevado nível de 
sofisticação, consumidos em ocasiões especiais, caros e normalmente 
oferecidos como presentes. Apesar de serem vendidos em 
supermercados e lojas da especialidade, as características referidas 
tornam-nos produtos de luxo.  

f) Automóveis de luxo: refere-se a produtos sofisticados, com marcas 
fortes, posicionamento exclusivo e com um sistema de distribuição 
seletivos. São exemplo destes produtos, as marcas Rolls Royce, 
Bentley, Maserati, Porsche e ainda alguns modelos da Mercedes, BMW 
e Audi.  

g) Hotéis de luxo: refere-se a um serviço onde os hóspedes esperam 
tratamento exclusivo e uma experiência inesquecível. As componentes 
de perceção de luxo são a marca em si, o design, a atmosfera e a 
qualidade do serviço. 

h) Turismo de luxo: refere-se a atividades em cruzeiros ou resorts de luxo.  
 
O primeiro passo para chegar a uma definição de bem de luxo passa primeiro 
pela definição de bem. Um bem é algo que um consumidor adquire ou pode 
adquirir de forma a atender às suas expectativas. Um bem de luxo certas 
características tais como: aparência, desempenho, embalagem, prazo de 
entrega, garantia e preço (Pianaro & Marcondes, 2008). 
 
Para bem de luxo, tal como na definição de luxo, Kemp (1998) sugere uma 
definição económica: um bem de luxo é um bem cuja procura aumenta mais do 
que proporcionalmente quando aumenta o rendimento, isto significa que são 



LAS MARCAS DE PERFUMES DE LUJO EN PORTUGAL - TESIS DOCTORAL  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

91 
FILIPE SALES LUIS FONSECA ROSÁRIO 

bens cuja elasticidade do rendimento da procura é superior a um. Por sua vez, 
Dubois e Duquesne (2001) defendem que os bens de luxo são percebidos 
como “triviais”, sem qualquer vantagem funcional sobre os seus homólogos 
não-luxo e são muito caros em termos relativos e absolutos. Isto significa que 
um bem pode ser de luxo, como por exemplo uma mala Louis Vuitton, mesmo 
que o seu substituto tenha as mesmas características e nível qualidade mas 
com preço mais baixo, como por exemplo uma mala Cavalinho.  
 
Esta perspetiva está em consonância com a definição de Grossman e Shapiro 
(1988) que caracteriza bens de luxo ou bens de status são bens para os quais 
a mera utilização ou exibição de um determinado produto de marca aporta 
prestígio ao utilizador, independentemente da sua utilidade funcional.  
 
Assim, em termos económicos, bens de luxo são aqueles que conseguem 
comandar e justificar um preço mais elevado do que os produtos com funções 
e qualidade similar. Em termos de marketing, são bens que proporcionam 
benefícios emocionais difíceis de encontrar em produtos similares.  
 
Os atributos que definem um bem de luxo são diversos, Strehlau (2004), por 
exemplo, afirma que os bens de luxo devem apresentar pelo menos um dos 
seguintes atributos: Consumo restrito em função do preço elevado ou 
legislação; Processo de aquisição complexo, relacionado com a escassez do 
produto; Capacidade de transmitir mensagens sociais complexas; 
Conhecimento especializado; Alto grau de relacionamento do consumo entre o 
consumidor e a sua personalidade. 
 
Em suma, os bens de luxo partilham determinadas características, entre elas, o 
seu preço elevado, qualidade premium, refletindo valores de prestígio, 
exclusividade e status. Exemplos de bens de luxo podem ser moda de alta-
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costura, como roupa e acessórios (malas, carteiras, relógios, cintos, canetas), 
carros, casas, entre muitos outros. 
 
2.1.3. Evolução do Luxo 
 
O luxo já não é o que era. O luxo já foi sinónimo de produtos muito caros com 
oferta limitada e grande procura. Só algumas pessoas que tivessem muito 
dinheiro ou acesso podiam dispor de bens de luxo. Estes produtos eram 
apenas comprados por pessoas com uma vida economicamente muito 
confortável. Danziger (2004) defende que o antigo luxo era acerca de coisas e 
explica que o mercado de luxo já não é definido pela riqueza ou rendimento 
dos consumidores. Hoje em dia (quase) qualquer pessoa pode fazer parte do 
mercado de luxo, são cada vez mais os consumidores que desejam luxo e os 
que estão dispostos a pagar por ele. A esta nova tendência Danziger (2004) 
chama de “democratização do luxo” ou “novo luxo”. 
 
2.1.4. O Processo de Democratização do Luxo 
 
Para Stokburger-Sauer e Teichmann (2013) o aumento da procura de produtos 
e serviços do “novo luxo” deve-se a um conjunto de fatores demográficos e de 
mudanças culturais que têm acontecido nos últimos anos: 
Aumento do rendimento dos consumidores; Mudanças das estruturas familiares 
e do papel da mulher; Aumento da taxa de divórcios; Aumento do nível de 
educação, experiências e sofisticação; Aumento da consciência emocional das 
pessoas, os consumidores estão mais conscientes do seu estado emocional e 
mais dispostos a reconhecer e tentar atender às suas necessidades. 
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Estes autores defendem, ainda, que a procura do “novo luxo” foi também 
impulsionada pelo aumento da oferta. Stokburger-Sauer e Teichmann (2013) 
defendem que os seguintes fatores possibilitaram às empresas do “novo luxo” 
os investimentos necessários ao desenvolvimento mais rápido de produtos a 
preços mais baixos e com maiores volumes:  
Desenvolvimento de profissionais inovadores que foram mais além e criaram 
um conceito inovador; Mudanças na dinâmica do retalho.  
 
Devido às vantagens da globalização verifica-se uma melhoria nas redes de 
abastecimento, manutenção, montagem e distribuição destes produtos. 
 
2.1.5. O Conceito de Novo Luxo 
 
As grandes casas de “luxo tradicional‟, como a Chanel, estão agora a competir 
com marcas do “novo luxo”, como a Jimmy Choo. Isto mostra que o segmento 
de luxo tem evoluído para um conceito mais amplo do que é, de facto, 
considerado luxo (Truong, McColl & Kitchen, 2009). Dois dos grandes fatores 
diferenciadores dos produtos do “novo luxo” são o preço e a disponibilidade.  
 
Estes produtos têm preços mais altos que os seus substitutos não-luxo e a sua 
oferta é superior aos produtos de luxo tradicionais Stokburger-Sauer e 
Teichmann (2013). Segundo os autores, estes produtos devem apresentar três 
diferentes características: 

a) Design e tecnologia superior e garantia de qualidade e segurança; 
b) Desempenho funcional superior; 
c) Envolvimento emocional com os consumidores. 

 



LAS MARCAS DE PERFUMES DE LUJO EN PORTUGAL - TESIS DOCTORAL  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

94 
FILIPE SALES LUIS FONSECA ROSÁRIO 

No entanto, há vários aspetos intangíveis embutidos no conceito, pois o luxo 
deixa de estar ligado a um objeto para se associar a um signo, a um código, a 
um comportamento, à vaidade, ao conforto, a um estilo de vida, a valores 
éticos e estéticos, ao prazer e ao requinte (Braga, 2004). 
 
Quando pensamos mais especificamente em mercados e questões 
económicas, o termo “luxo” refere-se a um produto de excelência, mais 
duradouro, mais elegante...” (Schweriner, 2005). Além disso, o luxo relaciona-
se com o que é raro, exclusivo, restrito e, consequentemente, de custo mais 
elevado. Podemos resumir que o luxo é sempre caro e raro. Se for acessível à 
maioria das pessoas, deixa de ser luxo. Decorre daí outra dimensão importante 
do termo: a diferenciação, ou melhor, sua simbologia das distinções de classe 
social. Luxo é tudo o que sinaliza privilégio, elite, nobreza, prestígio, 
aristocracia, riqueza, estilo. 
 
Em todas as épocas, o uso de objetos de luxo verifica-se, principalmente para 
marcar a fronteira entre uma classe social favorecida e o resto da população. 
Segundo o filósofo Gilles Lipovetsky, um dos maiores pensadores atuais sobre 
o universo dos bens e serviços premium, não há sociedade que rejeite o 
conceito de luxo. Desde o período paleolítico, o homem tem tido 
comportamentos ligados ao luxo: adornos, festas, consumo despreocupado 
dos bens de reserva, entre outros exemplos.  
 
"Nessa época não havia ainda esplendor material, mas a mentalidade de 
delapidação, o impulso de prodigalidade, de gastar tudo com o gozo presente 
sem se preocupar com as consequências futuras, (o que) revela uma 
mentalidade de luxo anterior à criação de objetos luxuosos" (Lipovetsky, 2005). 
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O conceito de luxo nasceu antes dos processos industriais, vinculado mesmo a 
um conceito religioso, da mágica da organização cósmica, como um meio de 
estabelecer uma aliança com outra dimensão da realidade. Foi com o 
surgimento do conceito de Estado, 4.000 anos a.C., que surgiu a separação 
social entre ricos e pobres. Neste novo momento histórico, passou-se a dedicar 
objetos de alto valor - inclusive mágico - aos mortos. Neste sentido, o luxo 
tornou-se um elo entre os vivos e os mortos. Do mesmo modo, o luxo tornou-se 
uma maneira de traduzir a soberania dos reis. O luxo passou a ser o traço 
distintivo do modo de viver, de se alimentar e até de morrer entre os ricos e 
pobres. Assim, fixou-se a ideia de que os soberanos deveriam cercar-se de 
coisas belas para mostrar sua superioridade, o que gerou a obrigação social de 
se distinguir por meio das coisas raras. Ao longo da História, se sempre houve 
algo que jamais foi supérfluo, foi o luxo. Estava totalmente centrado na função 
de traduzir a hierarquia social, tanto no aspeto humano quanto no mágico 
(Lipovetsky, 2005). 
 
O luxo moderno surgiu no século XVIII, com o desenvolvimento técnico trazido 
pela Revolução Industrial. Nesse momento, ganhou uma dimensão sensual, de 
satisfação pessoal do indivíduo – em contraponto ao instrumento de 
diferenciação social. Já com o advento do século XX, surgiu uma nova classe 
de nível médio ou superior, ganhando importância social e económica graças a 
suas atividades profissionais. Esta classe social selecionará os seus 
comportamentos usos em função do seu profundo desejo de alcançar um 
“estilo de vida”, de acordo com seus desejos de satisfação pessoal e de 
pertencer a um grupo social, síntese de uma história pessoal, de aspirações e 
de sonhos (Alleres, 2000). 
 
Tanto Lipovetsky como Forbes, psicanalista vêem nessa evolução a grande 
tendência do segmento: além do sentido da acumulação exibicionista de 
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objetos caros, a atração pelo luxo dos sentidos, do prazer e da sensibilidade 
sentido na intimidade pessoal e não o luxo exterior, da exibição e da opulência, 
orientado para exibir status (Lipovetsky, 2005).  
 
O luxo ganha sua face emocional, sensual e de experiência. Isso não significa 
o fim da elitização do luxo, mas a mudança da sua expressão: de ostentação, 
voltada para a admiração de um outro, para o prazer individual de saber-se 
distinto e único. É a transição do luxo ostentatório para o intimista. Isso também 
se intensifica com a democratização das sociedades, que passam a renegar, 
de certa forma, a desigualdade entre as pessoas. O luxo passa a ser mais 
sensorial, de prazer e sensualidade – mais centrado nas sensações e menos 
na aparência. 
 
Como já observamos, o desejo pelo luxo é uma característica da espécie 
humana. Forbes afirma que o luxo pode ser definido como algo além da 
necessidade, mas que não é menos fundamental (2004). Há no luxo uma 
busca por um tipo de ideal, de beleza, sensualidade, qualidade, prazer, 
elegância, que traduz inspirações profundamente humanas. O ideal é que 
lutemos por sociedades em essas realizações sejam cada vez mais 
abrangentes, podendo ser desfrutadas por mais camadas da população.  
 
Outra dificuldade inerente ao estudo deste mercado é o de concetualizar o que 
seria exatamente um bem de luxo. Foram identificados alguns fatores 
essenciais para que se defina um produto ou serviço como “de luxo”: 
 

- A qualidade, condição necessária ao próprio conceito de luxo, que 
envolve também aspetos de tradição, artesanais e, mais recentemente, 
tecnologia (Geargeoura, 1997).  
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- O seu público-alvo prioritário devem ser as classes mais altas da 
sociedade, as elites.  
- Possuir uma forte identidade, ou seja, uma marca reconhecida como de 
elite, reconhecível de imediato pelos seus atributos visuais (estilo e 
design).  
- A diferenciação, tanto do bem em si, como de quem o utiliza, e da sua 
consequente simbologia de status social.  
- O preço dos produtos deve ser necessariamente alto, indicando grande 
valor agregado, provocando o desejo de posse e simbolizando sua 
excelência.  
- A distribuição deverá ser seletiva e limitada. O luxo está associado à 
esfera simbólica de sonho e sedução. Luxo é também significado de 
produção limitada e baixa disponibilidade. 

 
Trata-se do apelo aos sentidos, com atributos como beleza, toque agradável, 
bom cheiro, sons harmoniosos, de forma a criar uma experiência hedónica e 
sensual. Mesmo produtos mais tecnológicos (como os da marca Bang & 
Olufsen) são mais consumidos por seu design do que pelas suas qualidades 
técnicas. 
 
O conceito de luxo faz uma ligação ao passado, que nos remete, por vezes, às 
tradições e à história. O verdadeiro luxo é imortal. Seja devido ao caracter 
supérfluo dos produtos ou à ligação à personalidade de um estilista famoso ou 
de um artista, estão englobadas muitas categorias de produtos e serviços que 
se posicionam como bens de luxo: roupas, acessórios de moda, cosméticos, 
perfumes, joias, carros, relógios, acessórios de viagem, peles, objetos de 
decoração, hotéis, cruzeiros marítimos, bebidas, comidas, spas, entre outros. 
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Estas categorias podem ser agrupadas de acordo com os seus benefícios: 
perfumes, cosméticos, maquilhagem e higiene pessoal, que atuam diretamente 
sobre a auto-imagem da pessoa; produtos de ambientação e conforto; produtos 
de lazer mais voltados para a experiência e o prazer do seu uso e consumo. 
Em todos eles se percebem as dimensões anteriormente levantadas: imagem 
social e status; prazer pessoal e experiência.  
 
 
2.2. MARCAS DE LUXO - ENQUADRAMENTO 
 
Para o mercado de produtos de luxo, a marca é primordial e deve transmitir 
uma história, tradições e um símbolo. A legitimidade de uma marca de luxo 
fundamenta-se sobre a qualidade intrínseca do produto e requinte que possui, 
mas também na “lenda” associada àquele nome (Barth, 1996).  
 
A dimensão imaginária constitui uma parte essencial da marca de luxo, a sua 
personalidade deve ter legitimidade. Através dos atributos emocionais, as 
pessoas deixam de comprar um produto para comprar um comportamento ou 
uma emoção. 
 
A associação das marcas aos bens de luxo é importante dado que uma marca 
possui as funções de sinalizar valor, criar e assinar uma imagem, garantir uma 
origem e qualidade. No mercado dos bens de luxo, a função prioritária da 
marca é a de diferenciar, divulgar a mensagem, construir e manter a imagem e 
a promessa de um determinado produto.  
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Outra importante faceta das marcas de luxo é sua internacionalidade: a marca 
está quase sempre ligada a uma origem bem definida (país, continente ou 
cidade) e tem que, necessariamente, assumir a padronização da sua imagem 
onde quer que esteja.  
 
A universalidade, junto com a forte identidade de origem, é intrínseca à sua 
identidade. Dessa forma, o consumidor de luxo torna-se uma espécie de 
“cidadão do mundo” (Carozzi, 2005). 
 
Cremos que, no mundo do luxo e do prestígio, conta muito o aspeto da 
personalidade da marca – a personalidade que o consumidor interpreta numa 
marca específica (Engel, Blackwell e Miniard, 2005). Esta pode estar vinculada 
à imagem de seu criador original (Coco Chanel, por exemplo), ou ser 
construída através de traços de personalidade próprios. 
 
A Chanel possui o que podemos chamar de um forte "código genético" de 
marca. A Coco Chanel, a criadora original, deixou códigos muito precisos sobre 
o uso da marca e seus valores, que firmemente orientam as ações da empresa, 
com um sucesso inquestionável. Até aos dias de hoje, com uma equipa de 
gestão diferente, os signos do estilo Chanel permanecem inabaláveis como o 
logotipo com dois CC entrelaçados. 
 
Os produtos da marca, independentemente do tipo: os sapatos bicolores, as 
bolsas com correntes, os perfumes como o Chanel nº 5 e os ternos de tweed 
mantêm o rigor, linhas puras e vigorosas, força, simplicidade e elegância. A 
manutenção dos valores definidos por Coco Chanel levou a que a marca não 
perdesse sua unidade e a sua imagem de marca. 
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2.2.1. As Características das Marcas de Luxo 
 
As características da marca de luxo contribuem para criar o imaginário das 
pessoas, fundamental para a manutenção da imagem de uma marca. O 
desenvolvimento de uma marca de luxo reside nas políticas de criação e de 
imagem, isto é, na assimilação dos princípios constitutivos da forma: a 
mudança, a sedução, a diversificação da oferta e a comunicação. 
 
Portanto, tal como para as demais empresas, a imagem para uma marca de 
luxo é essencial para o seu sucesso e deve fazer sempre referência ao seu 
passado, explorando as lendas e origens que moldaram as grandes marcas, 
geralmente associadas a comportamentos visionários em épocas difíceis. O 
caso da Louis Vuitton, por exemplo, é emblemático. Até hoje sua imagem junto 
ao consumidor remete para a arte de viajar, associada a malas de elevada 
qualidade e requinte. 
 
No entanto, os atributos de uma marca não definem, por si só, os componentes 
da imagem. A melhor maneira de entender uma imagem está nas relações e 
imagens que os consumidores estabelecem da marca (Reynolds & Gutman, 
1984), pois são essas imagens que os ajudarão a decidir que produtos adquirir. 
Uma associação efetiva entre a identidade e a imagem de marca, só será 
conseguida após compreendidos e assimilados os valores da marca. 
 
De acordo com DeFanti e colaboradores (2009) as grandes empresas na 
indústria da beleza investem anualmente milhões de dólares para lançar e 
comercializar novas fragrâncias. Por isso uma das maiores decisões que a 
marca toma ao criar uma nova fragrância é a escolha do nome. 
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2.3. “MASSTIGE STRATEGY” NAS MARCAS DE PERFUMES DE LUXO 
 
Truong e colaboradores (2009) referem que as estratégias de posicionamento 
das novas marcas de luxo frequentemente combinam o prestígio percebido 
com preços razoáveis, a fim de atrair os consumidores de classe média. Estas 
estratégias são radicalmente diferentes das que têm vindo a ser 
implementadas pelas tradicionais marcas de luxo, que mantêm uma 
consistência estrita entre prestígio percebido pelo cliente e preços elevados de 
forma a preservar a exclusividade da marca. Apesar de alguns autores terem 
sugerido a existência de estratégias de preços menos elevados direcionadas 
para produtos com prestígio ou considerados de luxo, poucos estudos 
empíricos foram realizados sobre esta temática. 
 
O estudo de Truong e colaboradores (2009) realizou um trabalho empírico 
sobre as estratégias de posicionamento de duas das mais populares marcas de 
luxo, nomeadamente Calvin Klein e Ralph Lauren. Apesar de acessíveis, as 
novas marcas de luxo continuam a desfrutar de um nível razoável de prestígio 
percebido que as tornam diferentes dos produtos mais económicos e ao 
alcance da maioria dos consumidores.  
 
Estes novos produtos de luxo são vendidos a um preço ligeiramente inferior 
para atingir um alvo mais amplo do que os nichos de marcas de luxo 
tradicionais. Esta estratégia pode denominar-se de “masstige strategy”. Este 
tipo de posicionamento estratégico é visto pelos autores como sendo muito 
inovador e eficaz porque combina um posicionamento de prestígio bem-
sucedido com um apelo mais amplo, mas com baixa diluição da marca, o que 
permitiu às empresas que detém estas marcas obter resultados económicos 
muito elevados a nível global (cf. Fig. 7). 
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Figura 7 – Exemplo de “Masstige Strategy ” 
Fonte: Truong et al (2009) 
 
A figura anterior mostra que as novas marcas de luxo estão substancialmente 
mais perto das marcas de prestígio tradicionais do que das marcas mais 
económicas. No entanto, no que diz respeito ao preço, estão mais próximas 
das marcas de alcance médio do que das marcas de luxo com mais prestígio. 
Apesar da constatação destes factos poucos ou nenhuns estudos foram 
efetuados sobre este tema. 
 
Após o estudo de Truong e colaboradores (2009) foi possível concluir que os 
preços médios e os resultados do prestígio percebido confirmam que as novas 
marcas de luxo estão posicionadas como “masstige brands”, o que significa 
que estas marcas conseguiram diferenciar-se com sucesso das marcas de 
alcance médio com menor prestigio e ao mesmo tempo conseguiram manter 
preços que poderiam ser suportados por um número de consumidores maior do 
que o cliente das tradicionais marcas de luxo. 
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Husic e colaboradores (2009) também analisaram o mercado de luxo, mas com 
o objetivo de determinar os fatores que levam ao consumo de luxo, uma 
vertente ainda pouco estudada, mas na qual surgem muitas questões 
relacionadas com as dimensões das compras de luxo. Os resultados do estudo 
destes autores mostram que neste mercado os consumidores percebem a 
qualidade como fator determinante da marca. 
 
Além disso, foi possível constatar um forte padrão que sugere um "efeito snob" 
entre os entrevistados, que compram itens exclusivos numa tentativa de se 
distinguir. Assim, produtos raros indicam respeito e prestígio entre os 
entrevistados. Além disso, este artigo define duas sub-categorias, 
nomeadamente "velha aristocracia" e "dinheiro novo", com este último mais 
ascendente no caso de um mercado em desenvolvimento. 
 
Este estudo também revelou que os consumidores de luxo se comportam de 
forma semelhante em todo o mundo, independentemente do ambiente 
económico ou social. No entanto, esta investigação teve como limitações o 
facto do consumo de luxo ter sido analisado do ponto de vista dos 
determinantes psicológicos, sugerindo os autores a necessidade de estudos 
tendo em conta o estilo de vida dos consumidores. 
 
Heine (2009) refere que as marcas de luxo são distinguidas das marcas não de 
luxo através de associações relacionadas com os produtos. Assim, as 
características essenciais dos produtos de luxo correspondem às 
características das marcas de luxo e levam à seguinte definição: 
 

As marcas de luxo são consideradas como imagens na 
mente dos consumidores que são compostas de 
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associações com conceitos tais como preço elevado, 
qualidade, estética, raridade e especialidade (cf. Heine 
2010). 

 
Esta diferenciação é atingida, principalmente, através das características 
simbólicas, incluídas na componente emocional e de identidade da marca. Esta 
componente corresponde à personalidade da marca que é incorporada no 
processo da gestão da marca. 
 
Por seu lado, Aaker (1997) refere que a personalidade da marca é o conjunto 
das características humanas associadas à marca. Inclui características de uma 
pessoa, como a auto-imagem (o que uma pessoa pode pensar sobre si) e a 
imagem social (o que os outros podem pensar sobre uma pessoa). Aaker 
(1997) enquadrou teoricamente as dimensões da personalidade da marca e 
construiu uma escala para as medir inspirando-se na pesquisa sobre os cinco 
grandes traços da personalidade humana. Mais de 600 entrevistados norte-
americanos avaliaram um conjunto de marcas do mercado de massa em mais 
de uma centena de traços de personalidade. Aaker (1997) consolidou essas 
características realizando uma análise fatorial e identificando cinco dimensões 
distintas que incluem a sinceridade, entusiasmo, competência, sofisticação e a 
robustez. Embora afirmando a aplicabilidade geral em todas as categorias de 
produtos, as dimensões podem não ser adequadas para descrever os 
comportamentos dos consumidores noutras culturas ou categorias específicas 
(cf. Austin et al. 2003).  
 
A pouca clareza e definição destes conceitos parece existir também na 
literatura económica e marketing. Apesar de adjetivos como a classe social 
"status" (Grossman & Shapiro 1988, Mason 1996), "hedonico" (Dhar & 
Wertenbroch 2000), "topo de gama" (Dubois, 1993), ou "assinatura" (Jolson, 
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Anderson, & Leber 1981) terem sido utilizados na literatura; os termos "luxo" e 
"prestígio" são, de longe, as palavras mais utilizadas para referir marcas que 
possuem valor intangível substancial. Na maioria das vezes, porém, "luxo" e 
"prestígio" são usados como sinónimos (Bagwell & Bernheim, 1996). No 
entanto, nesta pesquisa, mostra-se que o "prestígio" e o "luxo" englobam 
diferentes domínios conceituais perante os olhos dos clientes, tendo 
consequências substanciais tanto na vertente de investigação com na vertente 
prática. 
 
Mais recentemente, foram desenvolvidos outros estudos, que seguiram o 
procedimento de Aaker aplicado a conceitos específicos para outras culturas 
(e.g. para a população da Alemanha por Mäder, 2005) e para categorias 
particulares (e.g., para restaurantes por Siguaw et al. 1999). Dubois (2002) 
analisou as diferenças entre marcas de prestígio ou marcas de luxo explicando 
que uma análise interpretativa de entrevistas em profundidade a consumidores 
explora o relacionamento entre os conceitos de “luxo” e “prestigio” aplicados a 
marcas. O prestígio é baseado na única realização humana inerente à marca, 
enquanto o luxo é referido como um benefício decorrente de conceitos como 
refinamento, gosto estético e um estilo de vida sumptuoso. Os resultados indicam 
que o prestígio pode ser alcançado de forma independente do luxo em diversas 
categorias. O Luxo está ligado às perceções subjetivas de conforto, beleza e 
um estilo de vida magnífico. De acordo com os inquiridos neste estudo, Luxo é 
diferente de prestígio que resulta de uma característica única da marca. 
 
 
2.4. A EXTENSÃO DA MARCA COMO ESTRATÉGIA NO MERCADO DOS 
PERFUMES E COSMÉTICOS DE LUXO 
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A extensão da marca existe desde os anos de 1970 nos Estados Unidos e 
aplica-se quando uma empresa quer entrar num mercado novo e para isso 
utiliza o nome de uma das suas marcas aplicado ao novo produto. Esta 
tendência tem vindo a acentuar-se também na Europa. A extensão de Luxo é 
inerente ao setor de Luxo, porque as marcas nascidas da alta-costura 
alargaram o seu negócio aos acessórios, à bijuteria, à relojoaria, às malas e 
sapatos e ainda a perfumes e cosméticos.  
 
A extensão da marca não é uma prática recente, mas tornou-se necessária e 
interessante, porque as empresas perceberam que a marca não se reduz a um 
ato de comunicação, mas a um verdadeiro comportamento. A inovação da 
marca permite que esta permaneça catual e demonstra a preocupação 
permanente de detetar e responder às evoluções dos gostos e expectativas 
dos compradores. 
 
O segundo fator que contribui para a extensão da marca se tornar mais 
praticada está relacionado com os custos elevados da publicidade. É a 
publicidade que permite divulgar os produtos a nível local e internacional. Os 
custos altos das campanhas de publicidade tornam muito difícil às empresas 
manter com sucesso muitas marcas.  
 
Alguns investigadores defendiam que a marca era uma extensão do produto 
(Aaker, 1996; Keller, 1993, 1998; Kotler, 1997). A marca com os seus 
predicados de embalagem, serviço e qualidade refletia o produto nas suas 
características tangíveis tornando-o diferente de outros produtos parecidos.  
 
 
2.5. EVOLUÇÃO DOS PERFUMES ATÉ SE TORNAREM MARCAS DE LUXO 
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Após a abordagem da revisão de literatura referente às marcas, segue-se a 
apresentação da temática dos perfumes. Neste âmbito, apresenta-se de 
seguida um enquadramento que se inicia com a aproximação à definição de 
perfume seguido de uma breve história dos perfumes de forma a contextualizar 
estes produtos como marca de luxo. 
 
Os perfumes têm vindo a acompanhar a história da humanidade desde tempos 
remotos e é importante perceber a sua importância e evolução até ao presente. 
Neste capítulo, dado que o nosso estudo se centra na análise de duas marcas 
de perfumes e cosméticos, serão analisadas as origens do perfume de forma a 
contextualizar o assunto principal deste trabalho de investigação. 
 
 
2.5.1. O Que é um Perfume? 
 
A palavra perfume deriva do latim: “perf fumus” que significa através do fumo e 
que remete para a utilização dos primeiros perfumes em que os líquidos 
aromáticos eram queimados em altares para atrair os Deuses e amenizar a sua 
fúria. 
 
Um perfume é uma mistura de óleos essenciais aromáticos, álcool etílico, água 
e aglutinante que proporciona um aroma agradável e duradouro para o corpo 
humano. A qualidade e especificidade dos ingredientes do perfume permite 
determinar a qualidade da intensidade e duração da fragrância. No entanto, 
estes dois atributos: intensidade e duração são normalmente os mais 
procurados pelos consumidores. 
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A intensidade do aroma é diretamente proporcional à "fragilidade" da 
fragrância, isto é, o perfume mais intenso desprende uma fragrância mais 
duradoura que se deteriora sob os efeitos ambientais da luz, do sol e do ar. Os 
perfumes são vendidos em várias concentrações, que são definidas pela 
percentagem de óleos essenciais aromáticos contidos em cada perfume e pelo 
tipo de álcool utilizado. 
 
As fragrâncias de luxo podem ser denominadas de acordo com as suas 
composições: 
 

- Extrato de perfume ou Parfum: é aquela que contém uma elevada 
concentração de componentes de fragrâncias (15-40%) de álcool etílico 
diluído em alta pureza (96%). O Extrato do Perfume é normalmente vendido 
em pacotes muito pequenos (7,5-15 mililitros), porque estas fragrâncias de 
concentração elevada são muito intensas e duráveis, mas também os seus 
preços são muito altos. Quanto à utilização do extrato de perfume é 
geralmente à noite, devido às suas características de alta intensidade, 
duração e fragilidade. 
 
- Eau de Parfum (EDP) é uma das melhores concentrações de venda no 
mercado de perfumes de luxo, com um álcool de 10-20% diluído 
componentes aromáticos de 90% puro. O Eau de Parfum é normalmente 
apresentado numa embalagem ou frasco vaporizador cuja capacidade é 
geralmente entre 30 e 100 mililitros. 
 
- Eau de Toilette (EDT) é outro tipo de concentração mais popular no 
mercado dos perfumes de luxo. Contém 4-10% de componentes perfumados 
álcool diluído 80- 90% puro. A apresentação do Eau de Toilette é geralmente 
o mesmo que o Eau de Parfum, embora fundamentalmente, no caso de 
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fragrâncias masculinas, encontrar esta concentração embalados sem frasco 
de spray. Características: 
 

- Eau de Parfum (Fragrance leveza e resistência aos efeitos da luz, ar) 
torna muito adequado para uso durante o dia (embora não muito durável). 
 
- Eau de Cologne: geralmente contém entre 3-5% de componentes 
aromáticos diluídos em Álcool 70% pura. Muito poucos perfumes de luxo 
comercializado neste tipo de concentração e aqueles são normalmente 
comercializados como "Edição Limitada" para o verão. Esta concentração 
não existe no mercado americano. 

 
Além das concentrações acima algumas marcas comercializam os seus 
perfumes numa versão sem álcool. Realmente muito poucas fragrâncias desse 
tipo no mercado seletivos porque, apesar de sua leveza, pode ser muito valioso 
(especialmente em climas quentes). 
 
Segundo Jean-Paul Guerlain, o perfume é uma criação artística original. Um 
grande perfume tal como uma obra de arte situa-se além dos gostos consegue 
seduzir as gerações que vêm depois. Para Jean Kerléo o perito em perfumes 
da casa Patou, a definição de um perfume é simples: deve cheirar bem, coisa 
que infelizmente se tende a esquecer; deve irradiar-se e ser harmonioso em 
todos os aspetos. Nicola Mamounas perfumista da casa Rochas, por sua vez, 
declara que o perfume é uma poesia que se respira; deve ter uma forma 
perfeita, mesmo sendo algo misterioso e impalpável. Deve adaptar-se a 
personalidade da mulher que o escolhe porque o objetivo principal é agradar. 
 



LAS MARCAS DE PERFUMES DE LUJO EN PORTUGAL - TESIS DOCTORAL  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

110 
FILIPE SALES LUIS FONSECA ROSÁRIO 

No entanto o perfume só assumiu um lugar de destaque na nossa sociedade 
porque o ser humano possui o sentido do olfato que lhe permite cheirar e 
distinguir os odores agradáveis dos desagradáveis. 
 
O odor é a impressão particular produzida por certas substâncias com 
qualidades aromáticas ao olfato, sentido que capacita o individuo para a 
perceção das ditas substâncias voláteis; as partículas odoríferas são captadas 
no exterior do individuo através de um finíssimo apêndice que se encontra na 
fossa nasal, que transmite a sensação das fibras do nervo olfativo e para as 
células sensoriais, penetrando na massa encefálica e causando a impressão 
que traduzimos na linguagem com a denominação de odor, com 
consequências informativas e emocionais para o individuo (Fernández, 2010). 
 
De acordo com Fernández (2010) foi demonstrado que no homem qualquer 
odor pode ser reconstruído a partir de sete odores primários: cânfora, almíscar, 
odor floral (rosa), menta, éter, odor aigro (vinagre) e odor fétido (ovo podre). A 
cada molécula de odor primário corresponde na mucosa olfativa a um recetor 
especializado. Também foram evidenciadas diferentes capacidades olfativas 
nos homens e nas mulheres, diferenças essas que provavelmente se devem 
aos estrogénios, hormonas femininas que acentuam a sensibilidade das 
mucosas olfativas. 
 
Os homens e mulheres do século XXI desenvolveram mais o sentido da vista 
que o olfato, mas mesmo assim a atividade olfativa foi sendo associada à 
função sexual tal como é possível ver nos anúncios publicitários de marcas de 
perfumes que aludem explicita ou implicitamente à sedução sexual. O Perfume 
é basicamente uma substância que, quando adicionada a produtos de 
cosmética e asseio pessoal proporciona um certo cheiro. Atualmente existem 
substâncias perfumadas com capacidade de transmitir odores sem a 
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necessidade de serem queimadas. Geralmente fala-se de perfume quando nos 
referimos a qualquer odor agradável e também ao sector industrial e comercial 
que se especializou na criação de novos odores e da renovação dos já 
existentes. 
 
Ainda segundo com Fernández (2010) existem duas classes de perfumes, os 
naturais e os sintéticos: 

- Perfumes naturais: Podem ser de origem vegetal e animal 
- Perfumes de origem vegetal: que são extraídos de óleos e essências 
naturais bem como de plantas, flores, frutos, raízes, resinas ou bálsamos.  

 
Em suma, o seu processo inicial de difícil produção bem como os ingredientes 
naturais muitas vezes raros e difíceis de obter que só permitiam a produção em 
quantidades mais reduzidas, tornaram o perfume num produto caro e exclusivo 
utilizado só por algumas pessoas da sociedade ao longo dos séculos. 
 
A produção do fabrico através de processos sintéticos em laboratório 
permitiram produzir maiores quantidades o que levou a que um maior número 
de pessoas pudessem obtê-lo. Apesar de se tornar mais fácil de o produzir, o 
perfume continua a ser um produto caro. O mercado de luxo é baseado na 
exclusividade e na produção limitada dos produtos, mas também necessita 
garantir significativa rentabilidade. É importante analisar o quanto a expansão 
das marcas de luxo pode afetar a imagem da marca, uma vez que elas passam 
a ter mais produtos acessíveis e estão presentes em diversos países, 
vendendo para um número maior de consumidores. 
 
O perfume tornou-se bem de luxo porque, na atualidade, é uma extensão das 
marcas de luxo que começaram muitas vezes o seu negócio ligadas ao mundo 
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da moda e acessórios. A Chanel começou a sua atividade com uma marca de 
roupa e alargou o seu negócio para outro tipo de acessórios.  
 
Em resumo, ao escolher um produto de moda, o consumidor espera receber o 
benefício da aceitação social, pela escolha realizada. Quando a marca se torna 
uma referência do produto, surge o consequente poder da referência e usar a 
marca também passa a ser uma referência para o consumidor. 
 
Atualmente existem em Portugal muitas marcas de perfumes e cosméticos a 
serem comercializados. Dado que a lista é alargada sugerimos a consulta do 
anexo. 
 
2.5.2. As Origens dos Perfumes. Breve História do Perfume até ao 
Presente 
 
O perfume, a junção de essências de plantas, flores, especiarias e ervas é um 
motor do universo. Desde os tempos mais remotos as pessoas parecem ter 
experimentado um prazer instintivo a esfregar a sua pele com unguentos 
perfumados. Eterno e universal, o aroma tem sido uma força poderosa nos 
rituais e na medicina. O perfume ajudou as pessoas a rezar, na sua cura, no 
amor, na paz e na guerra. Inspirar, no final de contas, significa literalmente 
“fazer com que o ar entre”. As fragrâncias eram artigos de luxo e de 
refinamento muito valorizados no mundo antigo e as rotas comerciais 
desenvolveram-se em parte em torno da incessante busca de ingredientes para 
os perfumes.  
 
Nessa época, caravanas e barcos traziam de civilizações remotas diferentes 
ingredientes como canela que vinha de África; cardamomo da Índia; gengibre, 
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noz-moscada, açafrão e cravo da indonésia. Essas especiarias, na época 
demasiado valiosas para serem integradas na alimentação, eram contudo 
utilizadas nos rituais religiosos ou como perfumes para o corpo. O perfume não 
é só um produto, mas uma forma de estar no mundo que, durante séculos, 
conservou uma aura de magia e de mistério. 
 
Os perfumistas inicialmente eram, na sua maioria, autodidatas e os herdeiros 
práticos das tradições de alquimia, que tinha como fim a transformação da 
matéria física em essência divina. Mantiveram as suas fórmulas em segredo e 
ofereceram, em troca de elevadas quantias de dinheiro, as suas poções em 
frascos magníficos a um grupo de clientes muito seletivo.  
 
À medida que aumenta o comércio e o desenvolvimento da destilação e de 
outras técnicas (algumas criadas por alquimistas) foi possível a criação de uma 
variedade cada vez maior de essências de elevada qualidade e os perfumistas 
foram levados a novos níveis de criatividade.  
 
2.5.3. A Passagem do Perfume do Alquimista para a Produção em 
Laboratório 
 
Em 1905, François Coty catapultou o seu incipiente negócio de perfumes para 
todo o mundo quando deixou cair uma garrafa de perfume num grande 
armazém. Os clientes que estavam presentes ficaram fascinados com o aroma 
e quiseram comprar o que existia. Foi Coty que teve a ideia de colocar os 
perfumes em frascos, mas o mais importante é que foi um dos primeiros que 
utilizou produtos sintéticos combinados com essências naturais, facto decisivo 
para tornar o perfume um produto acessível às massas. 
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Devido ao seu custo mais baixo e à sua estabilidade, as fragrâncias sintéticas 
foram energeticamente promovidas e rapidamente substituíram as essências 
naturais na fabricação do perfume, salvo nas preciosas essências naturais, que 
eram difíceis de imitar.  
 
Os aromas sintéticos ofereciam confiança. O aumento do uso do perfume criou 
uma grande indústria com produtos marca e provocou o rápido declive do 
trabalho artesanal realizado até este momento. Os novos perfumistas seguiam 
as fases do processo de alquimia: a separação, a purificação, a recombinação 
e a fixação, mas o fabrico do perfume deixou de ser realizado no atelier 
passando a ser realizado em laboratório. 
 
Segundo Aristóteles, “o perfume é algo que penetra no âmago do ser”. Os 
odores são estímulos para a imaginação e invocação dos redutos da memória. 
As fragrâncias sempre interferiram nas emoções e reflexos humanos. Por 
vezes o perfume identifica o status do homem moderno. Após o fabrico do 
perfume ter passado para os laboratórios e com a introdução de produtos 
sintéticos foi possível a expansão comercial. Existem registos da utilização do 
perfume na antiguidade. A França inaugurou a idade do ouro dos cosméticos e 
perfumes. A Rainha Catarina de Médici levou o hábito de utilizar perfumes para 
a corte de Luís XIV, com quem se casou. Na China, já se usavam essências há 
mais de 3.500 anos a.C. e no Egipto existem registos da utilização de vegetais 
odoríferos utilizados para embalsamar as múmias. 
 
O fabrico de perfumes exigia muitas quantidades de fauna e flora. A Inglaterra 
importava lavanda, a Itália procurava essência de laranja e bergamota. A Índia 
enviava o sândalo, a China a canela, a Bulgária produzia o óleo de Rosas, para 
citar alguns exemplos. Atualmente a industria dos perfumes trabalha com mais 
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de mil produtos odoríferos e de fixadores sintéticos, pois exige-se que o 
perfume perdure durante algumas horas. 
 
Dos perfumes sempre se disse que são capazes de grandes conquistas. De 
lendas milenares, os perfumes, pela mitologia grega, são obra dos Deuses do 
Olimpo, que sinalizavam aos mortais a sua chegada através do aroma de 
ambrósia que emanavam. Cleópatra teria seduzido Júlio Cesar com uma 
embarcação cheia de velas aromáticas (Estrázulas, 2011).  
 
O perfume inebriou a nobreza na idade média e no renascimento tornou-se 
popular como produto de alto consumo. Desde então o perfume traduz 
personalidades, hábitos de higiene, status social e culturas variadas. Mais 
recentemente, Coco Chanel (1883-1971) a estilista que revolucionou a moda 
feminina, referiu: “ o perfume anuncia a chegada de uma mulher e prolonga a 
sua saída”. O seu perfume mais famoso ainda hoje é um êxito, Chanel nº5, 
fragrância desenvolvida em 1921 por Ernest Beaux. 
 
Atualmente, a indústria de perfumes mudou e os consumidores passaram por 
um processo de transformação e as fragrâncias são usadas como acessórios 
de moda. O casamento entre a moda e a perfumaria foi inaugurado pelo 
estilista francês Paul Poiret em 1910. É como se o cliente estivesse a comprar 
um estilo de vida ligado à chancela da marca. Por exemplo, se há uns anos as 
pessoas adotavam um perfume para se caracterizarem, hoje usam o perfume 
de acordo com o estado de espirito ou da ocasião. 
 
2.5.4. Origem Histórica e Mítica do Perfume 
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A Mesopotâmia, berço da civilização ocidental, é a cultura mais antiga a que 
podemos remetermo-nos e encontrar vestígios do que depois seria uma 
próspera indústria. Flores, plantas aromáticas e resinas eram matérias-primas 
que utilizadas no culto dos Deuses.  
 
Pouco a pouco, o uso de substâncias perfumadas intensificou-se e os suportes 
conheceram uma rápida evolução: azeites, unguentos e licores fermentados. 
Ricos e pobres utilizavam estas substâncias odoríficas com o desejo de se 
aproximarem do divino. Nesta época o perfume exaltava a beleza e poder dos 
deuses. Os sumérios utilizavam muitas receitas para a criação de unguentos e 
perfumes, registos que se encontram na literatura suméria que, também, faz 
referência aos cosméticos.  
 
É no Egipto que se encontram os primeiros registos com costumes acerca da 
arte da perfumaria onde se extraiam os aromas através da maceração das 
pétalas e folhas e que se misturavam com óleos, leite ou mel e assim se 
produziam loções e pomadas. 
 
Para os Egípcios, o perfume tinha uma importância capital não só para a 
afirmação pessoal, mas também como status na sociedade de então. Usava-se 
maquilhagem colorida onde se realizavam verdadeiras obras-primas de 
cosmética. Na ilha de Creta foram encontradas pinturas que revelam uma 
sociedade elegante; as mulheres usavam joias e vestidos e penteados 
elaborados, e os homens exibiam o seu porte atlético. Esta cultura cretense 
estava em contacto com as culturas egípcia e a grega, os Cretenses recebiam 
barcos com produtos de luxo do Egipto concretamente os perfumes de Lírios e 
de rosas que eram muito apreciados. 
 



LAS MARCAS DE PERFUMES DE LUJO EN PORTUGAL - TESIS DOCTORAL  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

117 
FILIPE SALES LUIS FONSECA ROSÁRIO 

A cultura grega acreditava que se poderia atrair a atenção dos deuses através 
dos incensos e aromas. Há passagens na Ilíada de Homero em que deuses 
recorrem a perfumes para fascinar outros deuses ou homens. Por volta dos 
anos 800 a.C. as cidades de Atenas e Corinto exportavam óleos de flores e 
plantas maceradas, os aromas tornaram-se cada vez mais populares entre os 
gregos que se tornaram verdadeiros mestres na arte de misturar essência 
perfumadas a resinas, gomas ou bálsamos.  
 
Com a conquista da Grécia Alexandre o Grande deu-se conta do valor 
inestimável do conhecimento de uma grande variedade de sementes e plantas, 
seus atributos e propriedades e entrega este conhecimento incalculável ao seu 
professor Teofrasto a quem é atribuída a criação um jardim botânico e a autoria 
dos primeiros tratados sobre cheiros em 330 a C. 
 
Mais tarde, quando os Romanos fizeram crescer o seu império e Roma se 
tornou uma cidade rica e próspera, surgiu o "boom" de produtos cosméticos e 
perfumaria. Esta difusão de perfumes e cosméticos chegou aos confins do 
Império, e a intensidade do consumo tornou-se popular entre todas as 
camadas sociais. O uso de perfumes e pomadas tornou-se, por vezes, abusivo 
e um exagero.  
 
Em Roma, o perfume era utilizado em diversas situações: nos salões dos 
grandes palácios, teatros, roupas, e alguns imperadores chegaram a perfumar 
o seu cavalo preferido. Inúmeros perfumes são também usados em cerimónias 
religiosas como oferendas aos deuses, em funerais e festas de família e 
especialmente nos casamentos. Com o fim do Império Romano regista-se uma 
diminuição do uso de perfumes. Estes produtos passaram a serem utilizados 
em situações específicas como tribunais, cerimónias religiosas ou nos palácios 
e castelos em grandes acontecimentos. 
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Os perfumes eram ainda considerados desinfetantes e usados mesmo em 
casos de epidemia, por exemplo substâncias como musk, âmbar, incenso ou 
resinas aromáticas. É de realçar, no entanto, que apesar da evolução humana 
e das grandes mudanças sociais, o uso de perfumes acompanha o conceito 
arte de viver. No Renascimento, Veneza e Florença foram as capitais dos 
perfumes. Foram desenvolvidas as fórmulas das antigas composições e a 
perfumaria ganhou novo vigor na Europa. Quando Catarina de Médicis, a 
grande embaixatriz do perfume veio para a França para se casar com o rei 
Henrique II, a sua comitiva incluía o seu perfumista privado, Renato Florence, 
que ao chegar a Paris abriu com grande sucesso uma loja de perfume. 
(Fernández, 2010) 
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3. MARCAS EXPERIÊNCIA 
 
3.1. MARCAS EXPERIÊNCIA - ENQUADRAMENTO 
 
O desenvolvimento da relação marca/consumidor tem sido alvo de pesquisa no 
âmbito da teoria da marca nos últimos anos. A marca atua como um 
mecanismo de interação em que tanto o comprador como o vendedor se 
relacionam a longo prazo (Davis, Oliver & Brodie, 2000; Fournier, 1998; Keller 
1993, 1998; Rao & Ruekert, 1994). O principal input da ligação marca-
consumidor é a “marca experiência” e o principal output desta junção é a 
“lealdade à marca”. 
 
Atualmente profissionais do marketing e investigadores académicos sabem que 
os consumidores procuram comprar marcas que lhes proporcionem 
experiências únicas e memoráveis, o que tornou o conceito de marca 
experiência alvo de grande interesse para os profissionais de marketing.  
 
O conceito de marca experiência está relacionado com sensações, 
sentimentos, perceções e respostas comportamentais evocadas por estímulos 
relacionados com marcas que fazem parte do design e da identidade de uma 
marca, embalagem, comunicações e do ambiente envolvente (Sahin et al., 
2011). 
 
A experiência da marca afeta a satisfação, a confiança e a lealdade. Do ponto 
de vista do cliente, as marcas são construtoras de relacionamentos (Sahin et 
al, 2011). O método mais tradicional de marketing da marca apela na sua 
maioria para ligações funcionais com o consumidor, mas presentemente os 
consumidores desejam uma experiência mais convincente (Schmitt, 1999). O 



LAS MARCAS DE PERFUMES DE LUJO EN PORTUGAL - TESIS DOCTORAL  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

122 
FILIPE SALES LUIS FONSECA ROSÁRIO 

mesmo autor indicou que o marketing experiencial tem provado ser um bom 
ponto de partida para estudos sobre a relação consumidor-marca. Franzen 
(1999) afirmou, mesmo, que a relação marca-consumidor está na fase final da 
resposta mental à marca, e ainda que esta ligação é formada pela experiência 
do consumidor e pelo conhecimento da marca ou do seu significado. Keller 
(2001) propôs uma série de fases para a construção da equidade da marca, 
sugerindo a relação marca-consumidor na fase final. 
 
A relação marca-consumidor depende, em grande parte, do sucesso da criação 
do significado da marca. Esse significado da marca pode ser formado 
diretamente a partir da experiência do consumidor. À medida que a experiência 
se desenvolve no século XXI, os marketeers da marca devem ligar-se aos 
consumidores, encenando experiências de marca holísticas, isto é, encenando 
experiências da marca o mais abrangentes possível (e.g., Schmitt, 1999; Pine 
& Gilmore, 1999). Além disso, o significado da marca está a tornar-se um 
mediador crucial entre a experiência da marca e o relacionamento marca-
consumidor. 
 
Até ao presente foram realizados diversos estudos sobre a temática com 
perspetivas diferentes: 

1 – Estudos realizados sobre a experiência emocional como os de Babin, 
Darden e Griffin (1994); Mano e Oliver (1993). 
2 - Estudos relacionados sobre a experiência relacionada como os de 
Muniz e Guinn (2001). Este é o primeiro estudo empírico direcionado para 
a construção do relacionamento marca-consumidor a partir da visão da 
marca experiência. 
 

A confiança e a satisfação proporcionada pela marca são construções 
importantes para a experiência da marca e lealdade à mesma no contexto 
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relacional. As experiências da marca resultam de estímulos e levam a 
resultados agradáveis que os consumidores querem repetir. Ou seja, a 
experiência da marca não afeta exclusivamente as avaliações passadas, mas 
afeta também a futura lealdade do consumidor (e.g., estar propensos a 
comprar novamente um produto da marca e recomendá-la a outros) (Mittal e 
Kamakura 2001; Oliver 1997; Reicheld 1996). 
 
A maioria dos trabalhos de investigação sobre a experiência até ao momento 
tem vindo a ser direcionada para a análise dos atributos funcionais dos 
produtos e para a categoria de experiências, mas não têm sido realizados 
estudos para analisar as experiências proporcionadas pelas marcas. 
 
A experiência de marca tem por base a associação a conceitos como 
sensações, sentimentos, conhecimentos e respostas comportamentais 
evocadas por estímulos relacionados com a marca que fazem parte da imagem 
e identidade, embalagem, comunicação e envolvente da marca. (Brakus et al., 
2009). Conforme Alloza (2008), a experiência de marca pode ser definida como 
a perceção dos consumidores, isto é, a experiência em cada momento de 
contacto existente com a marca, seja nas imagens projetadas na publicidade 
da marca, seja durante o primeiro contacto pessoal, ou no nível de qualidade 
do tratamento pessoal que recebem. 
 
A Marca Experiência surge quando os clientes usam a marca; conversam com 
outras pessoas sobre a marca; procuram informações da marca, nos 
momentos de promoções e de eventos, e assim por diante (Ambler et al., 
2002). Os marketeers da marca devem ligar-se aos consumidores, encenando 
experiências de marca holísticas, com âmbito o mais abrangente possível (e.g. 
Pine & Gilmore, 1999; Schmitt, 1999;). Quanto mais cuidada for a experiência, 
maiores serão as hipóteses de que o consumidor tenha uma experiencia 
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agradável e que a queira repetir. Neste sentido, as atividades de marketing 
associadas com a marca, atingem a mente do consumidor tornando-lhe 
possível rever tudo o que sabe e sente sobre a marca. 
 
Assim, estamos a ir ao encontro do conceito de equidade da marca de Ambler 
(2000) que refere que cada consumidor guarda na sua mente um conjunto de 
informações referentes à marca como pensamentos, sentimentos, 
experiencias, imagens, perceções, crenças e atitudes. No momento em que o 
consumidor vai às compras é exposto aos atributos utilitários das marcas. 
 
 
3.2. MARCA EXPERIÊNCIA COMO PARTE DO BRAND ENGAGEMENT 
 
O conceito de marca experiência está interligado com o envolvimento que o 
cliente estabelece com a marca (Customer Brand Engagement - CBE) e que é 
algo mais amplo do que a experiência do consumidor com o produto. No 
quadro XX é possível consultar as diferenças entre o conceito Customer Brand 
Engagement e os outros conceitos relacionados com esta temática. 
 
Quadro 6 – Ligações concetuais com o CBE; Como é que o CBE (Customer 
Brand Engagement) se classifica e quais as diferenças em relação a outros 
temas chave. 
 
CONCEITO DEFINIÇÃO DIFERENÇAS COM O CBE 
BRAND 
ATTITUDE 

O juizo individual/pessoal da 
marca enquanto objecto 
(Mitchell & Olson, 1981) 

Ao contrário do CBE a Brand 
Attitude reflete uma 
avaliação individual 
relativamente duradoura 
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BRAND IMAGE O sumatório de todas as 
percepções da marca 
(Dobni & Zinkhan, 1990; 
Herzog, 1973). 

O CBE reflete um conjunto 
de características não só 
cognitivas e emocionais 
(como a brand image) mas 
também características 
comportamentais. 

BRAND 
IDENTITY 

Reflete as características 
que mais nos dizem 
respeito: as nossas 
aspirações, auto-imagem, 
personalidade 
(DeChernatony, 1999) 

Ao contrário desta o CBE 
representa uma construção 
variável e interactiva isto é, 
baseada na interacção. 

BRAND 
PERSONALITY 

O conjunto das 
características humanas 
associadas à marca 
(sinceridade, entusiasmo, 
competência, sofisticação, 
rubustez,… 

O CBE pode ser sujeito a 
uma maior variação 
contextual. 
Ao contrário da brand 
personality o CBE reflete a 
interacção cliente/marca nos 
dois sentidos. 

BRAND 
EXPERIENCE 

É uma resposta interior e 
subjetiva do consumidor 
(sensações, sentimentos e 
congnições) e respostas 
comportamentais são 
desencadeadas por 
estímulos relacionados com 
a marca como por exemplo: 

Contrariamente ao CBE a 
marca experiência não 
pressupõe um estado 
motivacional (Brakus, 
Schmitt, & Zarantello, 2009). 
Em oposição à resposta 
natural à marca experiência 
o CBE implica mais pro-
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design, embalagem, 
identidade, e todos os 
aspectos da comunicacão 
que a envolvem (Brakus, 
Schmitt, & Zarantello, 2009). 

atividade nas cognições, 
emoções e comportamentos 
do consumidor (Hollebeek, 
2011). 

 
Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Hollebeek (2011) 
 
Na revisão de literatura relacionada com as marcas incluímos vertentes de 
investigação tais como a personalidade da marca, confiança da marca, os 
amantes da marca, comunidade da marca, envolvimento da marca (Aaker 
1997; Caroll & Ahuvia 2006; Delgado-Ballester, Munuera-Alemán & Yagüe-
guillén 2003; McAlexander, Schouten, & Koening, 2002; Thomson, MacInnis, & 
Park 2005). 
 
Adicionalmente, os investigadores estudaram o contexto em que a experiência 
em determinados produtos e serviços surgiu (Arnould, Price & Zinkhan, 2002). 
Mas a investigação ignora até ao momento a natureza exata e a estrutura 
dimensional da marca experiência. Por exemplo, os investigadores ainda não 
acordaram numa escala consensual para medir a marca experiência. 
 
Notavelmente a marca experiência atraiu a atenção dos profissionais de 
marketing. Estes profissionais entenderam que compreender como os 
consumidores percecionam a experiência da marca é crítico para o 
desenvolvimento das estratégias de bens e serviços. Foram realizados muitos 
estudos de mercado que apresentam conceitos úteis bem como algumas 
tentativas para medir a marca experiência (Chattopadhyay & Laborie 2005; 
Pine & Gilmore, 1999; Schmitt, 1999, 2003; Shaw & Ivens, 2002; Smith & 
Wheeler, 2002). 



LAS MARCAS DE PERFUMES DE LUJO EN PORTUGAL - TESIS DOCTORAL  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

127 
FILIPE SALES LUIS FONSECA ROSÁRIO 

 
Brakus, Schmitt e Zarantonello (2009) desenvolveram uma investigação sobre 
a análise concetual da marca experiência e apresentaram um estudo preliminar 
sobre uma escala que avalia a marca experiência, mas que não foi utilizada por 
outros investigadores. Segundo estes autores o desenvolvimento de uma 
escala para a marca experiência deve ser um trabalho paralelo à construção do 
conceito “marca experiência”. É necessário identificar as dimensões da marca 
experiência (tal como existem as cinco dimensões da personalidade da marca 
ou ainda as dimensões de envolvimento emocional ou o afeiçoamento, a 
ligação à marca e à paixão que permitem a fidelização à marca) e desenvolver 
uma escala que possa medir a força que desencadeia cada dimensão da 
experiência com a marca.  
 
A construção das teorias sobre a marca experiência não está claramente 
associada a uma única vertente do conhecimento, pelo contrário, a 
investigação deverá ser realizada com base num leque alargado de campos do 
conhecimento como, por exemplo, o marketing, a gestão e as ciências 
cognitivas. Por isso, a construção e o desenvolvimento da escala para medir a 
“marca experiência” deveria ser um foco importante dos investigadores da 
área. 
 
 
3.3. PRODUTO EXPERIÊNCIA 
 
O produto experiência ocorre quando o consumidor interage com os produtos, 
o que significa que o consumidor procura, analisa e avalia o produto em causa 
(Hoch, 2002). O produto experiência é direto quando existe um contato fisico 
(Hoch & Ha, 1986) ou indireto quando o produto é apresentado virtualmente ou 
num anúncio de publicidade (Hoch & Ha, 1986; Kempf & Smith, 1998).  



LAS MARCAS DE PERFUMES DE LUJO EN PORTUGAL - TESIS DOCTORAL  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

128 
FILIPE SALES LUIS FONSECA ROSÁRIO 

 
Produtos e serviços produtos/serviços experiência acontece quando um 
consumidor interage com uma loja, ou seja, com a sua decoração, 
colaboradores, e modos de funcionamento (regras e práticas). (Hui & Bateson, 
1991; Kerin, Jain, & Howard, 1992). A investigação nesta área procura analisar 
em que medida os colaboradores de uma loja e as variáveis que transformam o 
ambiente no “ponto de venda” afetam a experiência dos consumidores 
(Arnould, Price, & Zinkhan, 2002; Boulding, Kalra, Staelin, & Zeithaml, 1993; 
Jones, 1999; Ofir & Simonson, 2007). 
 
Os trabalhos de investigação avançaram do conceito de experiência com o 
produto para o conceito de marca experiência, dado que a sociedade evoluiu e 
os consumidores começaram a comprar os produtos não só devido às suas 
características e eficácia, mas também pela garantia de qualidade que a marca 
do produto poderia dar ao cliente. A investigação realizada sobre o produto 
experiência evoluiu e alguns dos seus conceitos base foram adotados no 
conceito mais atual de marca experiência. 
 
3.4. DIMENSÕES DA MARCA EXPERIÊNCIA 
 
Com objetivo de identificar as dimensões da marca experiência, de seguida 
será efetuada uma breve abordagem à literatura na vertente da gestão e 
marketing. 
 
Pine e Gilmore (1999) realizaram estudos experimentais na distribuição e na 
vertente dos eventos; distinguindo quatro aspetos:  

- estética (inclui os seguintes aspetos: visual, olfato, taco),  
- educação,  
- divertimento,  
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- experiências de pequenos momentos de diversão.  
Globalmente, estes estudos confirmam a necessidade de incluir dimensões 
como: sensibilidade/estética, intelecto/educação, emoções/divertimento. 
 
Richins (1997), por seu lado, desenvolveu uma pesquisa em comportamento 
do consumidor identificando quatro vertentes:  

- a experiência ao nível dos sentidos inclui emoções e estados de humor.  
- a experiência inteletual inclui as formas de pensar: convergente/analítico 
e divergente/criativo.  
- a experiência de ação refere-se a acções motoras e experiências 
comportamentais.  
- as experiências de relacionamento referem-se à relação que um 
indivíduo desenvolve com um grupo de referência. 

 
Outros estudos realizados anteriormente por Dewey’s (1922-1925) ou por Dubé 
e LeBel’s (2003) abordam a construção do prazer e do estudo sobre os 
módulos mentais de Pinker’s (1997). Com o objectivo de medir a marca 
experiência os investigadores construíram uma escala em que utilizaram as 
cinco dimensões da experiência: sensorial, afetiva, intelectual, comportamental 
e social. 
 
As dimensões da experiência são impostas pelos estímulos relacionados com a 
marca (por exemplo: cores, formas, designs, letras, slogans, símbolos e 
mascotes da marca). Destaca-se que não existe correspondência entre 
determinados tipos de estímulos e o desencadear de uma determinada 
dimensão experiência. Por exemplo, embora as cores, formas, símbolos e 
“design” sejam frequentemente resultado de experiências sensoriais também 
podem ser resultado de emoções (como o vermelho da Coca-Cola) ou das 
experiências intelectuais (quando os designers usam padrões complexos).  
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De igual modo, embora os slogans, mascotes e leterings de marcas sejam 
frequentemente resultado de reflexões criativas, podem também ser fruto da 
emoção, por exemplo a mascote da Michelin ou até fruto da ação como o 
slogan da Nike “Just Do It”.  
 
Mais recentemente, Brakus et al. (2009) referem que uma marca estimula os 
sentidos e faz com que uma pessoa se sinta bem no corpo e na mente o que 
leva o consumidor a procurar este estímulo mais vezes.  
 
Os mesmos autores (2009) concluíram que a marca experiência pode existir 
em quarto dimensões (sensorial, afetiva, intelectual e comportamental) que 
estão relacionadas com várias marcas. Finalmente a marca experiência tem 
um impacto no consumidor; afeta a satisfação do consumidor e a sua lealdade 
direta e indiretamente através da personalidade da marca. 
 
Numa primeira fase da História a marca estava associada ao produto, mas com 
o passar do tempo a marca impregnou-se da identidade da organização. Esta 
identidade em contacto com os públicos permite criar, e assim se chega à 
configuração da marca experiência.  
 
A marca experiência realiza um percurso ascendente iniciado nos valores 
racionais da empresa em direção aos valores emocionais. 
 
 
 
 
 
 



LAS MARCAS DE PERFUMES DE LUJO EN PORTUGAL - TESIS DOCTORAL  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

131 
FILIPE SALES LUIS FONSECA ROSÁRIO 

 

 
 
Figura 8: Progressão da marca    
Fonte: Cherna Tony (2003) 
 
Por definição, a promessa da marca concentra-se no simbólico, na 
personalidade corporativa. Neste sentido, a promessa da organização 
alcançará todos os grupos de interesse que, ao entrar em contacto com a 
marca, vivem uma experiência compartida. A marca experiência corresponde à 
soma dos elementos internos e externos da organização capazes de gerar 
experiências positivas nos seus públicos.  
 
 

Promessa Experiência
Valores Emocionais

Valores Racionais
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A confirmação desta promessa da marca é tanto maior quanto maior for o grau 
de cumprimento dessa mesma promessa. Deste modo se o prometido se 
cumpre, se a experiência é boa converte-se num aumento do valor da marca e 
da fidelidade por parte do público. No entanto, se a promessa não se cumpre a 
marca perde valor e a fidelidade do público. 
 
A marca experiência é constituída pelas qualidades mais intangíveis e 
emocionais da marca sendo o fator chave para fortalecer a ligação entre os 
públicos e a organização e para, consequentemente, gerar valor. Segundo 
Villafañe (2004, 2010) esta experiência pode ser:  
 

 Funcional: As características do produto satisfazem as necessidades 
dos clientes. Determina o valor funcional da marca e a sua competência 
para o Mercado. 
 

 Social: Implica um comportamento positivo e diferenciado na 
comunidade onde a organização está inserida. Implica um 
reconhecimento do público que vê nessa marca valores associados à 
ética e à responsabilidade social. 

 
 Emocional: É o resultado da associação da identidade da marca com 

sentimentos pessoais o que é um factor chave para qualquer 
diferenciação dentro de um sector. 

 
Para conseguir que uma organização consiga criar uma marca experiência a 
partir dos valores funcionais, sociais e emocionais, é necessário a conjugação 
de todos os elementos internos e externos da organização, tal como é possível 
ver na seguinte figura de Alloza (2001). 
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Figura 9: Formação da marca experiência   
Fonte: Alloza (2001) 
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Deste modo, para construir a marca experiência é necessário ter uma visão 
que integre os ativos intangíveis da organização (a marca, a reputação 
corporativa, a identidade e a cultura corporativa) e geri-los como um todo. 
(Sánchez, 2014). 
 
Brakus e colaboradores (2009), por seu lado, desenvolveram investigação 
sobre a medição da marca experiência. Segundo estes autores, a marca 
experiência pode ser conceitualizada em sensações, sentimentos, cognições e 
respostas comportamentais evocadas pelos estímulos relacionados com a 
marca que são parte da identidade e design da marca, embalagem, 
comunicação e ambientes. 
 
Os autores distinguem várias dimensões da experiência com a marca e 
propuseram uma escala de marca experiência que inclui quatro dimensões: 
sensorial, afetiva, intelectual e comportamental. Em seis estudos os autores 
demonstram que esta escala é de confiança, válida e distinta de outras formas 
de medição relacionadas com a marca incluindo evolução da marca, 
envolvimento da marca, ligação à marca, satisfação do cliente e personalidade 
da marca. Adicionalmente, a experiência do cliente com a marca afeta a 
satisfação do consumidor com a marca e a lealdade direta ou indireta através 
das associações à personalidade da marca. 
 
A marca experiência está relacionada, por um lado, com a personalidade da 
marca (Robustez, Sofisticação, Competência, Excitação e Sinceridade) e, por 
outro, com a satisfação que leva à lealdade da marca. 
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Por seu lado, Hanna e Rowley (2013) desenvolveram a evolução do conceito 
marca experiência como a promoção de experiências positivas da marca junto 
dos consumidores. No âmbito deste estudo foram identificados os 
componentes principais do processo de gestão estratégico da marca no ponto 
de venda juntamente com as atividades e processos associados a cada 
componente e as relações entre componentes.  
 
O principal objetivo deste estudo é o de explorar como os profissionais realizam 
a gestão da experiência da marca no ponto de venda e qual o papel dos 
stakeholder’s neste processo.  
 
Os resultados afirmam a importância da experiência de marca; na verdade, 
experiência de marca consistência foi considerada como fundamental para 
promover uma perceção positiva da marca. Neste âmbito, a gestão da marca 
experiência é realizada partindo do princípio que o controlo sobre a distribuição 
é a questão principal.  
 
O desenvolvimento da relação entre o consumidor e a marca têm sido 
analisados nos últimos anos no âmbito das teorias sobre a marca (Sahin et al., 
2011). A marca atua como um mecanismo que envolve o vendedor e o cliente 
numa relação a longo prazo entre o consumidor e a marca. O principal input 
desta relação é a marca experiência e o principal output desta relação é a 
lealdade à marca.  
 
Ramaseshan e Stein (2014) investigaram a relação entre a marca experiência 
e os dois componentes da lealdade à marca: a lealdade na compra de produtos 
da marca e a lealdade na atitude em relação à marca. O estudo também 
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examinou a ligação entre a marca experiência e as variáveis da relação com a 
marca: confiança na marca, ligação à marca, e compromisso da marca. 
 
O estudo de Jung e Soo (2012) considera que é importante para o marketing 
que os clientes sintam uma experiência próxima com a marca. Estas 
experiências afetam a qualidade da relação do consumidor com a marca de 
forma positiva. Este estudo também examinou a relação entre a confiança na 
marca e o compromisso da marca; e a relação entre a qualidade da marca e a 
lealdade à marca.  
 
A confiança na marca afeta de forma positiva o compromisso e a qualidade da 
relação com a marca influencia positivamente a lealdade à marca. Neste 
estudo, os autores sugerem que nem todas as experiências com as marcas 
são eficazes para promoverem a relação de qualidade com a marca. 
De acordo com o objetivo de uma empresa ou marca, os profissionais de 
marketing devem implementar seletivamente a estratégia da marca 
experiência. 
 
O estudo de Jung e Soo confirma que a experiência com a marca é crucial para 
construir a relação com a marca e a lealdade à marca. Neste estudo, os 
autores trabalharam no estabelecimento de uma escala de marca experiência 
referente aos serviços.  
 
Os investigadores e os profissionais têm estado preocupados com o valor do 
cliente para além dos atributos e benefícios, que levaram à construção do 
modelo da marca experiência. Este caminho emergente sugere que os 
consumidores já não compram simplesmente produtos e serviços, mas 
compram também a experiência associada ao que está a ser vendido (Morrison 
& Crane, 2007).  
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Um breve resumo dos estudos já realizados aponta para os seguintes aspetos:  

1. Holbrook e Hirschman (1982) bem como Holt (1995) discutiram os 
aspetos da experiência do consumo. 

2. Schmitt (1999) e também Gentile e colaboradores (2007) analisaram as 
dimensões da experiência do consumidor 

3. Verhoef e colaboradores (2009) estudaram como criar uma experiência 
de elevada qualidade para o cliente. 

4. Biedanback e Marcell (2010) analisaram os efeitos potenciais da 
experiência do cliente. 

5. As conclusões de Palmer (2010) diferem das de outros estudos. Palmer 
trabalhou num modelo que integrou relações interpessoais, serviço de 
qualidade e marcas. Segundo este autor, existem paradoxos na temática 
“marca experiência”.  

 
Como um verbo, a experiência descreve um processo de aprendizagem, 
lidando com uma resposta aprendida. Mas como um substantivo enfatiza a 
novidade, a imprevisibilidade e a não existência de resposta aprendida. Ao 
incorporar emoções e a distorção preceptiva ao longo do tempo, a experiência 
do cliente supera muitos problemas associados com medidas parciais 
relacionadas com a qualidade do serviço.  
 
Os diferentes estudos apresentados sugerem uma fragmentação académica na 
cobertura desta temática, mas apontam também implicações práticas: a 
natureza única da experiência do consumidor, específica a um determinado 
local e momento, limita a sua utilidade para fins de gestão, planeamento e 
controle. Muitas empresas viram a gestão da experiência com o cliente 
“customer experience management” (CEM) como uma sucessora para a gestão 
do relacionamento com o cliente “customer relationship management” (CRM).  
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No entanto, os assuntos de integração inter-funcional tornaram-se um desafio 
maior. Apesar do interesse académico neste conceito, a aplicação prática da 
gestão da experiência com o cliente é difícil de alcançar. Adicionalmente, a 
literatura revela não existir consenso sobre as dimensões subjacentes à 
construção de experiência. 
 
As marcas de serviço são caracterizadas pela importância da inseparabilidade 
(Zeithaml et al., 1985) e co-criação (Prahalad & Ramaswamy, 2004) que indica 
que as perceções dos consumidores podem ser diferentes entre serviços e 
produtos. A marca experiência aplicada ao serviço também foi alvo de 
investigação. No estudo de Nysveen, Pedersen e Skard (2013) foi analisado o 
valor do cliente para além dos atributos e benefícios, que levou à construção do 
modelo da marca experiência.  
 
 
3.5. MODELO DE MARCA EXPERIÊNCIA PENSADO PARA LAS MARCAS 
DE PERFUMES DE LUXO 
 
Após a revisão de literatura e a análise do mercado foi possível elaborar um 
modelo em que se considera várias áreas importantes não só as que 
contribuem para a imagem da empresa, mas também as que contribuem para a 
reputação e que, em conjunto, revertem a favor do valor da marca.  
 
Pensamos que este é um importante contributo deste trabalho para a literatura, 
pois na literatura não há referência de qualquer modelo de marca experiência 
aplicado aos perfumes e cosméticos de luxo. A investigação nesta área é 
limitada o que impossibilita a confrontação deste modelo com outros que 
estejam referenciados em publicações indexadas. 
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Assim, no modelo apresentado observa-se no centro os aspetos relacionados 
com a marca experiência no âmbito dos perfumes e cosméticos de luxo. Tendo 
por base o trabalho de Alloza (2008) no estudo sobre a marca experiência 
implementada no BBVA, foi elaborado este modelo de acordo com a realidade 
do setor dos perfumes e cosméticos de luxo em Portugal. 
 
Este modelo está centrado nos aspetos exteriores da marca experiencia como 
a comunicação, a embalagem e o ambiente envolvente que são considerados 
os aspetos exteriores (físicos) da marca e em simultâneo o conceito de marca 
experiência está ligado a uma dimensão psicológica que é a ralação afetiva da 
marca com o consumidor que vai gerar confiança, credibilidade e a meio longo 
prazo a lealdade à marca. Em consequência de tudo isto os consumidores 
adquirem um produto e também esperam obter uma experiência inerente ao 
envolvimento que as marcas de perfumes e cosméticos de luxo proporcionam. 
 
No entanto, para que seja possível colocar o modelo em prática é necessário 
relacioná-lo por um lado com todo o trabalho da marca realizado com os 
públicos internos. Uma dupla vertente que inclui por um lado a motivação 
(remuneração e reconhecimento) e por outro um plano de formação bem 
delineado estruturado no seu conteúdo (formação tripla: sobre os produtos que 
vendem, sobre valores história e missão da marca e também sobre 
atendimento/postura perante o cliente) torna a funcionária da marca numa 
especialista que na realidade é uma conselheira de beleza (Beauty Adviser). 
Estas funcionárias sentem-se confiantes e motivadas que as leva a uma 
disposição favorável que permite por um lado transmitir a imagem positiva da 
marca e por outro, numa primeira fase facilita a interação positiva e suporta-a 
no tempo. 
Segundo este modelo, a interação positiva, a transmissão da imagem positiva e 
a marca experiência quando trabalhadas internamente (na empresa) e em 
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sintonia, o que obriga a um plano estratégico de gestão e de comunicação 
empresarial, tornam possível a difícil tarefa de criar uma disposição favorável 
no cliente para a compra de perfumes e cosméticos de luxo e a medio longo 
prazo a fidelização à marca. 
 
Esta disposição favorável do cliente aparentemente é gerada numa primeira 
análise pelo ambiente envolvente e pelas características do produto. Numa 
segunda fase, o fato da consumidora voltar repetidamente à perfumaria permite 
surgir uma relação preferencial entre a consumidora e a marca na figura da 
Beauty Adviser. 
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Figura 10 - Modelo de marca experiência aplicado aos perfumes e cosméticos 
de luxo. 
Fonte: Elaboração própria 
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A figura anterior pretende ilustrar o modelo de marca experiência aplicado ao 
mercado de perfumes e cosméticos de luxo em Portugal. 
 
A Marca experiência pode ser explicada pela interação dinâmica de fatores 
internos e externos à marca num movimento cíclico e continuo. O objetivo final 
é assegurar respostas comportamentais à marca de fidelidade. 
 
Para tal, a marca cuida muitos detalhes respeitantes ao produto como aspetos 
físicos (e.g., embalagem), mas também aspetos cruciais tais como a formação 
interna para os elementos da corporação e externa para os clientes (e.g., 
anúncios). 
 
Nesse sentido a comunicação e o marketing são aspetos muito cuidados (e.g., 
sessões de prova, ajuda das consultoras de beleza), mas também o treino dos 
colaboradores que contactam com o cliente final de modo a assegurar que as 
características do produto, mas também a filosofia de qualidade e 
exclusividade associadas aos produtos, são comunicadas aos clientes. Todo 
este processo visa a construção de ambientes que visão envolver e 
comprometer os clientes aumentando a sua fidelidade. 
 
Este modelo de marca experiência apresenta duas dimensões fundamentais na 
sua aplicação: 

1. dimensão interna que relaciona a identidade da marca com as suas 
características físicas, psicológicas e de comunicação. 

2. dimensão externa que relaciona a marca com o consumidor final, quanto 
melhor fôr esta relação mais exclusiva será e consequentemente maior 
será a fidelização do consumidor final à marca. 
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Assim, a um nível interno temos a dimensão da identidade da marca. Para ser 
marca experiência uma marca tem que direcionar os seus recursos com toda a 
atenção a três grandes aspetos: 

1. Características físicas (produto, embalagem de produto, …), 
2. Características psicológicas (Ambiente envolvente) 
3. Comunicação. 

 
Na dimensão externa a relação da marca com o consumidor final são 
trabalhadas as características da confiança, e credibilidade associadas 
intrinsecamente às marcas de luxo com o objetivo de conseguir a reputação 
que permite alcançar a fidelização do público. 
 
Tal como as características já mencionadas da marca que contribuem para a 
reputação, é necessário um elemento que no dia-a-dia faça uma ligação 
emocional da marca com o consumidor. Neste caso em particular do setor dos 
perfumes e cosméticos de luxo que disponibiliza no mercado nacional muitos 
produtos, este elemento de ligação tem uma tarefa difícil que vai muito para 
além do ato de vender um perfume ou cosmético de luxo a um consumidor. 
Este tipo de produtos requer um acompanhamento para além do ato de vender, 
dado que é necessário escolher os cosméticos de acordo com o tipo de pele e 
com as necessidades do consumidor ou selecionar o perfume no meio de 
muitos diferentes. Para além de tudo isto, estes são produtos de luxo que 
envolvem um acompanhamento no momento em que os consumidores estão 
nas perfumarias a escolher e comprar o perfume ou o cosmético. 
No entanto no meio de todo este processo, é importante notar que o primeiro 
elo de ligação entre a marca e o consumidor está relacionado com as 
características intrínsecas aos perfumes e cosméticos a embalagem e ainda 
num primeiro momento a comunicação da marca. Numa fase final, torna-se 
muito importante o ambiente criado no ponto de venda. 
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No âmbito da revisão de literatura, é possível afirmar que a maioria das 
experiências realizadas no âmbito da investigação académica até ao presente 
tem vindo a ser centradas nos atributos utilitários do produto e nas experiências 
das categorias e não nas experiências fornecidas por as marcas.  
Neste aspeto, segue-se Brakus et al (2009), que refere que quando os 
consumidores procuram produtos de marcas para consumir, estão expostos 
aos atributos utilitários dos produtos. Contudo estão também expostos a outros 
estímulos relacionados com a marca, como as cores identificativas das marcas, 
às formas, aos slogans, mascotes e caracteres da marca (Keller 1987).  
Este estímulo relacionado com a marca aparece como parte do design e 
identidade da marca (isto é: nome, logotipo, sinalética), embalagem e 
comunicações de marketing (como por exemplo: anúncios publicitários, 
brochuras e websites) e também nos ambientes em que a marca é 
comercializada ou vendida (como por exemplo: lojas e eventos).  
Todos os aspetos mencionados anteriormente constituem a maior fonte de 
respostas subjetivas e internas do consumidor, às quais nos referimos como 
marca experiência. 
 
A pesquisa no âmbito do marketing e do consumidor mostrou que as 
experiências ocorrem quando os consumidores buscam produtos, quando os 
compram ou quando recebem um serviço, e por fim quando consomem (Brakus 
et al, 2009). 
As experiências com os produtos ocorrem quando os consumidores interagem 
com estes. Por exemplo quando o consumidor entra na perfumaria para testar 
os perfumes. A experiência do produto é direta quando existe contacto físico 
com o produto ou indireta quando o produto é apresentado através de anúncios 
publicitários ou virtualmente.  
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De acordo com Brakus e seus colaboradores (2009) as experiências com as 
marcas podem variar em força e em intensidade no sentido em que algumas 
experiências com a marca são mais intensas e fortes que outras. Há 
experiências com a marca que são mais positivas que outras e outras que 
serão negativas. Estes autores afirmam ainda que, algumas experiências com 
a marca podem acontecer de forma espontânea e são acontecimentos rápidos 
e outras que ocorrem de forma deliberada e que duram mais tempo. A longo 
prazo, as experiências que duram mais são guardadas na memória do 
consumidor e deverão afetar a satisfação e lealdade do consumidor.  
 
Neste caso em particular, em que estamos a analisar a marca experiência no 
âmbito das marcas e perfumes e cosméticos de luxo, as caraterísticas do 
produto essenciais a este processo são a fragrância dos perfumes e dos 
cosméticos, a cor, a textura dos cosméticos, o frasco dos perfumes e a caixa 
de cartão, a caixa dos cosméticos, as amostras e as ofertas que as marcas 
desenvolvem e oferecem aos consumidores como forma de atrair a sua 
atenção inicial e a sua posterior fidelização. 
 
Relativamente à comunicação, as marcas de perfumes e cosméticos têm 
desenvolvido uma estratégia de reforço da comunicação publicitária em 
momentos chave do ano em que os consumidores por tradição compram mais 
perfumes e cosméticos. 
 
O ambiente no ponto de venda é muito importante pois ajuda a envolver o 
consumidor no momento mas importante que é o momento da compra. Uma 
boa relação criada neste momento entre as vendedoras e o consumidor, tem 
como resultado uma fidelização entre o consumidor e as marcas e também 
entre o consumidor e a perfumaria onde realiza com frequência as suas 
compras.  
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Todas estas variáveis têm um papel importante no âmbito da marca 
experiência. A comunicação realizada ao nível da publicidade e das relações 
públicas por as diferentes marcas divulgam o produto, as suas caraterísticas e 
os resultados da sua utilização (por vezes mensagens complexas de divulgar) 
junto de potenciais consumidores. 
A divulgação eficaz desta informação leva os consumidores ao ponto de venda, 
neste caso as perfumarias. Na perfumaria, muitas vezes a primeira seleção é 
feita com base nos critérios físicos do produto: a elegância da embalagem, a 
fragrância do perfume e do cosmético, a textura dos cosméticos. Mas no 
momento final a vendedora ou a Beauty adviser faz o aconselhamento 
selecionando o cosmético em conformidade com as necessidades do 
consumidor e de acordo com as características próprias da pele de cada 
consumidor.  
 
No seguimento da revisão de literatura sobre a marca experiência e após a 
análise da informação referente aos perfumes e cosméticos de luxo é possível 
afirmar que todo o processo referido anteriormente está englobado na 
experiência que o consumidor tem da marca. As marcas de perfumes e 
cosméticos de luxo definiram um processo que permite tocar nas quatro 
dimensões da marca experiência: sensorial, afetiva, intelectual e 
comportamental. 
 
Relativamente à dimensão dois: a dimensão externa, é possível afirmar que as 
relações com os públicos externos especialmente os consumidores finais são 
sustentadas por um acompanhamento durante e após a compra dos perfumes 
e cosméticos de luxo. 
Ao nível externo, a dimensão das relações com os públicos resulta em que a 
marca experiência deve ser fruto das relações com a marca e os públicos de 



LAS MARCAS DE PERFUMES DE LUJO EN PORTUGAL - TESIS DOCTORAL  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

147 
FILIPE SALES LUIS FONSECA ROSÁRIO 

interesse, neste caso os consumidores. O objetivo será conquistar a confiança 
e a credibilidade associada intrinsecamente às marcas de luxo com o propósito 
final de conseguir a reputação que permita alcançar a fidelização do público. 
Assim estas variáveis definem-se de seguida. 
 
Relativamente à confiança e à credibilidade são extremamente importantes 
para a construção e manutenção de um relacionamento entre a marca e o 
consumidor que poderá levar à fidelização. Estes aspetos já foram abordados 
no âmbito da revisão de literatura apresentada anteriormente. 
 
Paralelamente a todos estes conceitos, é importante referir a reputação 
corporativa. O conceito de reputação corporativa de acordo com Justo Villafañe 
(2004) é um termo mais amplo que imagem positiva. A reputação corporativa 
constrói-se através da comunicação eficaz da realidade de uma empresa para 
os públicos implicados: empregados, clientes acionistas, fornecedores. Desta 
forma e na perspetiva de Villafañe (2004) a reputação corporativa é o 
reconhecimento dos stakeholders de uma companhia sobre o seu 
comportamento corporativo a partir do grau de cumprimento do seu 
compromisso relativamente aos seus clientes, empregados, acionistas (se 
existirem) e à comunidade em geral.  
 
Quando a reputação é comunicada com eficácia para os públicos externos, os 
mais importantes neste estudo, ajuda a tornar a mensagem da marca mais 
credível quando esta é explicada através das beauty advisers. 
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4. BREVE ABORDAGEM AO MERCADO DE PERFUMES E 
COSMÉTICOS EM PORTUGAL 
 
4.1. APRESENTAÇÃO GLOBAL DO MERCADO DE PERFUMES E 
COSMÉTICOS DE LUXO EM PORTUGAL 
 
 
O mercado de Perfumes e Cosméticos de luxo em Portugal é um sector pouco 
estudado. Segundo Carrillo e Rosário (2011), o mercado da perfumaria tem 
vindo a crescer e o indicador mais visível é o aumento do número de 
perfumarias em Portugal. 
 
Os perfumes e cosméticos de luxo comercializados em Portugal não estão 
ainda muito estudados enquanto atividade setorial, mas de acordo com os 
dados da ComTrade2, é possível afirmar que, em 2010 e 2011, foram 
importados perto de 700 milhões de dólares e cerca de 600 milhões de dólares 
em 2012, provavelmente devido à crise económica que se fez sentir em 
Portugal. 
 
O trabalho de investigação dos autores Carrillo e Rosário (2011) encontrou 
algumas dificuldades no âmbito de dados de mercado que à época eram 
escassos ou quase inexistentes, situação que se mantem atualmente.  
 
 
 
                                                                 
2 Consultado em: http://comtrade.un.org/db/mr/rfCommoditiesList.aspx?px=HS&cc=33 
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No âmbito deste estudo, os maiores grupos de perfumarias como Barreiros 
Faria, Perfumes & Companhia, Douglas, Sephora e Marionnaud, são o palco 
de exposição de algumas das mais famosas marcas de produtos de perfumaria 
seletiva. Os grupos de perfumaria maiores colocavam no mercado os perfumes 
e cosméticos de marcas de luxo internacionais que em 2011 eram distribuídos 
ou representados em Portugal por empresas como: 

- L’Óreal Portugal que comercializava as marcas Lancôme, Biotherm, 
Helena Rubinstein, Cacharel Perfumes, Giorgio Armani Perfumes, Ralph 
Lauren e Yves Saint Laurent. 
- Socosmet, Lda: Estée Lauder, Clinique, Aramis, La Mer, Mac, Bobbi 
Brown, Tommy Hilfiger, Donna Karan e Sean John. 
- Proter & Gamble: Hugo Boss, Giorgio Beverly Hills, Jean Patou, Lacoste, 
Laura Biagiotti Parfums e Valentino. 
- Aromas Internacionais, Lda: Dolce & Gabanna, Moschino, Façonnable, 
United Colors of Benneton e Jean Piaubert. 
- Cosbel-Cosméticos e Representações, SA: Paco Rabanne,Carolina 
Herrera, Nina Ricci, Antonio Puig, Victorio & Luccino, Adolfo Domínguez e 
Payot. 
- RJ Arié: Shiseido, Caritá, La Prairie. 

 
Nos últimos anos a tendência do mercado foi a de diminuir estes distribuidores 
ou representantes e, por isso, agora a estrutura do mercado inclui menos 
operadores apesar de se continuarem a comercializar todas as marcas de 
perfumes e cosméticos de luxo internacionais. 
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No presente, o mercado é liderado por um grupo de perfumarias português 
denominado Perfumes & Companhia que detém mais de 150 lojas de perfumes 
e cosméticos em Portugal continental e nas ilhas Açores e Madeira. 
 
Este grupo de perfumarias apostou em dois tipos de loja:  

- as lojas Barreiros Faria são caracterizadas por terem uma estrutura 
tradicional onde existe um balcão entre os produtos e o cliente, que 
frequentemente mora ou trabalha nas proximidades.  
- as lojas de Centro Comercial – Perfumes & Companhia, que têm um 
espaço maior, muito bem organizado, e que permitem que os 
consumidores possam experimentar livremente os perfumes e 
cosméticos. Apesar desta forma de venda aproximar os produtos dos 
consumidores, ainda assim existem funcionárias com formação específica 
para aconselhar sobre os perfumes e cosméticos que melhor respondem 
às necessidades de cada consumidor. 

 
Na atualidade, no sector das perfumarias e cosméticos de luxo a tendência tem 
sido a de diversificar a forma como os produtos são experimentados pelos 
clientes e, nesse âmbito, são organizadas diversas ações no ponto de venda 
como por exemplo ações de lifting facial ou sobre como tirar o melhor partido 
da maquilhagem. 
 
4.2. PERFUMES E COSMÉTICOS – PRODUTOS SÓ PARA MULHERES? 
 
Os estilos de vida atuais permitem observar que os cosméticos não são 
utilizados só por mulheres, pois todos sentem necessidade de ocultar as rugas 
e reduzir as olheiras à volta dos olhos. No entanto, os consumidores regulares 
de marcas de cosméticos de luxo são, ainda, as mulheres. Não é objetivo deste 
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trabalho de investigação aprofundar as diferenças de consumo entre os 
homens e as mulheres neste tipo de produtos, mas foi considerado pertinente 
apresentar o estudo seguinte pois ajuda a contextualizar o mercado Português. 
 
Relativamente aos perfumes sabemos que entraram na rotina diária de homens 
e mulheres de todas as idades. Uns utilizam o perfume acima de tudo para 
saírem de casa perfumados, outros utilizam-no devido ao status associado à 
marca de perfumes de luxo que compram. 
 
No que diz respeito aos perfumes, talvez por serem mais populares ou pela sua 
utilização ter entrado mais rapidamente no quotidiano das sociedades, o Grupo 
Marktest3 realizou um estudo em 2014 que indica existirem 3,7 milhões de 
mulheres que usam perfume em Portugal4. Segundo este estudo de mercado, 
foram contabilizadas 3 milhões e 683 mil mulheres que referem ter usado 
perfume ou água-de-colónia nos últimos 12 meses, o que representa 81.4% 
das mulheres residentes no Continente com 15 e mais anos.  
 
No âmbito deste estudo, a grande maioria das mulheres, 61%, refere utilizar 
perfumantes uma vez por dia, enquanto 15% aponta uma maior regularidade, 
várias vezes por dia.  
                                                                 
3 Grupo Marketest surgiu em 1980 numa época em que os estudos de mercado iniciavam um 
ciclo de expansão. Após anos a conquistar o seu espaço no mercado, o Grupo Marktest 
especializou-se em estudos de mercado e em estudos de medição de audiência. Os tempos 
são difíceis e cada vez mais exigentes, mas o Grupo Marktest prepara-se permanentemente 
para a mudança e tem hoje uma organização e um activo de pessoas que nos permitem 
continuar a olhar confiantes para o futuro e continuar a fazer história nos estudos de mercado 
em Portugal e a nível internacional. Consultado em: http://www.marktest.com/wap/grupo.aspx 
4 O estudo TGI da Marktest contabiliza 3 milhões e 683 mil mulheres que referem ter usado 
perfume ou água-de-colónia nos últimos 12 meses. Consultado em: 
http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1d1b.aspx 
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O grupo de mulheres que refere uma utilização menos frequente que a diária é 
de 22.5% e 1.5% não responde a esta questão. Globalmente, 76% das 
mulheres referem utilizar perfumes uma ou mais vezes por dia. 
 
 
4.3. OS DADOS DE MERCADO EXISTENTES 
 
O estudo Cosmética no Contexto Nacional e Internacional5, um outro estudo 
sobre cosméticos que engloba as diferentes marcas, apresentou um ranking 
relativo a 2013, sobre as principais empresas e as principais marcas de 
cosméticos a nível mundial. Estes rankings destacam um grupo de empresas e 
de marcas pela performance positiva.  
 
Do lado das marcas, sobressaem marcas de luxo como a L’Óreal no segundo 
lugar, a Lancôme no quinto lugar, a Estée Lauder no oitavo lugar, a Christian 
Dior no décimo lugar, a Chanel no décimo segundo e a Shiseido no décimo 
oitavo lugar. Os processos de gestão de parcerias, a investigação e 
desenvolvimento, a gestão das cadeias de distribuição, o marketing, a gestão 
de produto, a internacionalização e a gestão de marcas constituem os 
principais fatores críticos de sucesso e, portanto, as principais explicações para 
as mudanças destacadas. 
 
 
                                                                 
5 Estudo denominado “Cosmética no Contexto Nacional e Internacional Monografia Temática e 
Setorial”. Consultado em: 
http://exponor.pt/documentos/feiras/2014/SIGMA_Monografia_Cosmetica_2014.pdf 
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Segundo este estudo6, e de acordo com os últimos dados disponíveis do INE 
(relativos a 2011), o mercado português da cosmética, avaliado através do 
volume de negócios gerado pelo comércio a retalho de produtos cosméticos e 
de higiene em estabelecimentos especializados e pelas atividades de salões de 
cabeleireiro e institutos de beleza, ronda os 900 milhões de euros, repartindo-
se o mesmo de forma semelhante entre as duas atividades.  
 
O valor em apreço resulta de um crescimento médio anual de 3% nos últimos 
oito anos, sendo de salientar que, após um movimento ascendente nos quatro 
primeiros anos, se tem vindo a assistir a um abrandamento na faturação no 
cômputo das duas atividades em análise, verificando-se, mesmo, uma quebra 
(de 9%) em 2011.  
 
O desempenho a partir de 2008 parece refletir os constrangimentos 
subjacentes à conjuntura económica desfavorável que se veio a registar desde 
essa data.  
 
Apesar da falta de dados específicos sobre o mercado de perfumes e 
cosméticos de luxo, estes valores apurados com base nas informações 
fornecidas por as empresas às finanças poderão ser indicativos da realidade do 
mercado dos perfumes e cosméticos de luxo em Portugal. 
 
 
 
 
                                                                 
6 Cosmética no Contexto Nacional. Consultado em: 
http://exponor.pt/documentos/feiras/2014/SIGMA_Monografia_Cosmetica_2014.pdf 
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4.3.1. Recuperação do Mercado de Perfumes e Cosméticos Consolidará 
em 2015 
 
Após os anos de crise, em que o mercado de perfumes e cosmética registou 
uma diminuição nas suas vendas, o estudo “Setores Perfumaria e Cosmética 
(Mercado Ibérico)” publicado por a Informa D&B7 publicado em 2015, revela 
que o mercado Ibérico de Perfumaria e Cosmética recuperou em 2014 após 
três anos de quebras. 
 
O valor das vendas no conjunto do mercado ibérico estimado para 2014 é de 
4725 milhões de euros, o que representa um aumento de 0,3% face a 2013. O 
mercado português permanece estagnado nesse mesmo exercício, situando-se 
nos 655 milhões de euros, enquanto em Espanha se espera um crescimento 
de 0,4%, para 4070 milhões de euros, que se traduz pela interrupção da 
tendência de descida iniciada em 2008. As previsões indicam que a 
recuperação das vendas se consolidará em 2015, com um aumento que 
poderá rondar os 2% no conjunto do mercado ibérico. 
 
Em Portugal, cerca de 50% das empresas encontram-se na região de Lisboa, 
seguida pelo Norte, com 25% do total. O setor apresenta um elevado grau de 
concentração empresarial. No mercado espanhol, as cinco principais empresas 
tinham em 2013 uma quota de mercado conjunta de 37%, enquanto em 
Portugal a quota das cinco principais era de 42%. Nesse mesmo ano, os cinco 
                                                                 
7 A Informa D&B é a empresa que, em Portugal e Espanha, lidera a oferta de informação e 
conhecimento sobre o tecido empresarial, ajudando a fundamentar as decisões de negócio dos 
seus clientes, há mais de 100 anos. Consultado em: 
https://www.informadb.pt/idbweb/public/news.xhtml;jsessionid=6d48b1b38d7e80d734e68755b2
30.jvm1?newsRef=-16619342 
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maiores grupos do mercado ibérico eram responsáveis por 37% das receitas 
totais. 
 
Em resumo, apesar dos poucos estudos estatísticos sobre o mercado de 
perfumes e cosméticos de luxo, foi possível apurar que mesmo durante a crise 
económica os portugueses continuaram a comprar perfumes e que o negócio 
se diversificou tentando oferecer aos consumidores (as) um serviço adicional à 
compra do seu perfume e cosmético preferido. Acima de tudo, notou-se uma 
aposta da parte das perfumarias no ambiente nas lojas e na formação das suas 
funcionárias que procuraram cada vez mais estar cada vez mais perto das suas 
consumidoras. 
 
 
4.4. AS MARCAS DE PERFUMES E COSMÉTICOS DE LUXO 
COMERCIALIZADAS EM PORTUGAL 
 
No âmbito deste trabalho de investigação, e durante o período em que foi 
efetuado, foram identificados dez fornecedores de marcas de luxo listados 
abaixo (Ver anexos).  
 
Principais players no mercado:  

1. Chanel – Chanel 
2. Clarins – Clarins 
3. Coty – Calvin Klein, Lancaster, Davidoff 
4. L’Oreal Lux – Ralph Laurent, Lancôme, Cacharel, YSL, Giorgio 

Armani, Diesel 
5. LVMH – Guerlain, C.Dior, Loewe,  
6. PPC – Givenchy, Kenzo, Escada 
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7. Propter & Gamble – Dolce & Gabbana, Paco Rabbane, Moshino, 
Boss, Carolina Herrera 

8. Rudolf J Arié – Shiseido, Carita,Juvena, Hermes 
9. Sociedade Luso Helvetica – Elizabeth Arden, Burberry, Ferrari, 

Britney Spears, jacadi, Lanvin, Boucheron, Mavala Mont Blanc, Swiss 
Line 

10. Socosmet – Ermenegildo Zenga, Tommy Hilfilger, Clinique, Estèe 
Lauder, DKNY 

 
Dado a temática deste trabalho de investigação, torna-se pertinente colocar a 
lista das marcas de perfumes e cosméticos das marcas de luxo 
comercializadas em Portugal. Note-se que cada uma destas marcas está ligada 
a mais do que um perfume muitas vezes na versão mulher e homem (ver lista 
detalhada em anexos).  
 
Lista de marcas de perfumes de luxo comercializadas em Portugal8: 
 

1. Balenciaga 
2. Boss Black 
3. Boss Orange 
4. Boucheron 
5. Britney Spears 
6. Burberry 
7. Bvlgari 
8. Cacharel 

                                                                 
8 Esta lista foi elaborada de acordo com as marcas que estavam a ser comercializadas no 
momento da pesquisa efetuada para este trabalho de investigação e tendo como ponto de 
referência a loja digital Perfumes e Companhia. 
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9. Calvin Klein 
10. Carolina Herrera 
11. Cartier 
12. Chanel 
13. Chloé 
14. CK 
15. Clinique 
16. Courrèges 
17. Custo Barcelona 
18. Davidoff 
19. Diesel 
20. Dior 
21. DKNY 
22. Dolce& Gabanna 
23. Eisenberg 
24. Elie Saab 
25. Elizabeth Arden 
26. Escada 
27. Estée Lauder 
28. Fendi 
29. Giorgio Armani 
30. Givenchy 
31. Gucci 
32. Guerlain 
33. Hermès 
34. Hugo 
35. Issey Miyake 
36. J. Del Pozo 
37. Jean Paul Gaultier 
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38. Jean Paul Gaultier 
39. Jennifer Lopez 
40. Juliette Has a Gun 
41. Justin Bieber 
42. Kenzo 
43. La Prairie 
44. Lacoste 
45. Lancaster 
46. Lancôme 
47. Lanvin 
48. Lolita Lempicka 
49. LuluCastagnette 
50. Marc Jacobs 
51. Mauboussin 
52. Mercedes-Benz 
53. Montblanc 
54. Montblanc 
55. Moschino 
56. Narciso Rodriguez 
57. Nina Ricci 
58. Paco Rabanne 
59. Parfums Grés 
60. Prada 
61. Prada 
62. Ralph Lauren 
63. Rihanna 
64. Roberto Cavalli 
65. Rochas 
66. Shakira 



LAS MARCAS DE PERFUMES DE LUJO EN PORTUGAL - TESIS DOCTORAL  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

161 
FILIPE SALES LUIS FONSECA ROSÁRIO 

67. Shiseido 
68. SWAROVSKI 
69. Thierry Mugler 
70. Tom Ford 
71. Tommy Hilfiger 
72. Valentino 
73. Versace 
74. Versace 
75. Viktor & Rolf 
76. Yves Saint Laurent 

 
Lista de Cosméticos de luxo comercializados em Portugal9: 
 

1. Anne Möller 
2. Biotherm 
3. Black Up 
4. Carita 
5. Chanel 
6. Clarins 
7. Clinique 
8. Dior 
9. Elizabeth Arden 
10. Estée Lauder 
11. Givenchy 
12. Guerlain 

                                                                 
9 Esta lista foi elaborada de acordo com as marcas que estavam a ser comercializadas no 
momento da pesquisa efetuada para este trabalho de investigação e tendo como ponto de 
referência a loja digital Perfumes e Companhia. 



LAS MARCAS DE PERFUMES DE LUJO EN PORTUGAL - TESIS DOCTORAL  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

162 
FILIPE SALES LUIS FONSECA ROSÁRIO 

13. Jeanne Piaubert 
14. José Eisenberg 
15. Juvena 
16. La Mer 
17. La Prairie 
18. Lancaster 
19. Lancôme 
20. Shiseido 
21. Swissperfect 

 
As perfumarias oferecem uma vasta gama de marcas de perfumes que são 
disponibilizadas no mercado em fragrâncias ao agrado das consumidoras 
femininas e dos consumidores masculinos. Quase sempre as mesmas marcas 
de perfumes disponibilizam cosméticos de tratamento de rosto ou corpo e 
muitas vezes ainda oferecem linhas de maquilhagem. São raras as situações 
em que uma marca de cosméticos não tem uma gama de perfumes associada. 
 
 
4.5. MODELO DE NEGÓCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS DE LUXO 
 
Apesar de este sector ser pouco estudado em Portugal existem dois factos 
relevantes:  

- Os Portugueses consomem muitos perfumes e cosméticos. 
- As perfumarias tem trabalhado no sentido de formar cada vez mais e 
com melhor qualidade as suas funcionárias.  

 
No âmbito da procura da melhor forma de aperfeiçoar este negócio e de, em 
simultâneo, competir com a concorrência, as diferentes marcas de perfumes e 
cosméticos descobriram uma forma de captar e fidelizar clientes que é 
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adaptada ao tipo de negócio e de clientes. Assim, as assistentes das marcas 
são formadas para conseguirem ajudar o (a) consumidor (a) a selecionar o tipo 
de produto mais adequado à sua pele seja na versão de perfume ou de 
cosmético, ou, as cores de maquilhagem que ficam melhor com a sua tez.  
 
Paralelamente a esta estratégia, as perfumarias possuem um espaço onde é 
possível a assistente da marca experimentar os produtos na consumidora 
explicando-lhe como tirar o melhor partido da sua utilização. Neste espaço são 
realizados liftings faciais, são fornecidos “truques” de maquilhagem, é realizado 
tratamento de manicura, fazem-se aplicações de pestanas postiças e 
depilação, entre outras. 
 
 
Estes momentos em que as assistentes prolongam o tempo de contacto com 
as consumidoras são essenciais para explicar a razão da eficácia da marca 
que, muitas vezes, são os ingredientes de excelente qualidade. Este assunto 
leva por vezes a assistente a abordar a história da marca, a imagem e a 
reputação da marca. 
 
Para que este momento de contacto com o (a) consumidor (a) seja proveitoso 
para a marca, no sentido em que é utilizado não só para dar a conhecer os 
produtos, mas também para passar a imagem da marca, são necessárias 
muitas horas de formação realizadas pelas assistentes que estão em contacto 
direto com os consumidores. Associado a esta formação e como forma de 
manter a motivação da assistente, existe um plano de reconhecimento e 
incentivo pelo trabalho desenvolvido. 
 
Em resumo, o modelo de negócio das perfumarias tornou-se mais eficaz 
porque criou um espaço onde o cliente pode permanecer mais tempo num 
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ambiente agradável que é a própria loja, acompanhado de assistentes 
(especialistas em vendas de perfumes e cosméticos) que para 
desempenharem com eficácia as suas funções necessitam de formação 
contínua que por um lado é específica sobre o produto, e por outro é mais 
abrangente centrada sobre a marca. Em simultâneo, a marca propõe um plano 
de incentivos às suas vendedoras para as motivar a desempenhar as suas 
funções com elevado nível de excelência. 
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5. ESTUDO EMPÍRICO SOBRE MARCAS DE PERFUMES 
COSMÉTICOS DE LUXO EM PORTUGAL 
 
5.1. INTRODUÇÃO 
 
A revisão de literatura realizada anteriormente nas temáticas relacionadas com 
o tema central deste trabalho de investigação como a origem das marcas, o 
valor das marcas, as marcas de luxo e a marca experiência permite-nos afirmar 
que:  

- As marcas surgiram para distinguir os produtos de forma física e ao nível 
da qualidade; 
- As marcas evoluíram e deixaram de ser só uma forma de distinção para 
serem uma forma de adicionar valor aos produtos; 
- As marcas de luxo têm sido estudadas pela literatura, mas até ao 
momento não se estudou o sector dos perfumes; 
- Os perfumes de luxo fazem parte das grandes marcas, mas na realidade 
cada marca é uma porta aberta para um conjunto de aromas de homem, 
de mulher e de criança; 
- O conceito de marcas de luxo está associado a um bem de prestígio, 
caro que eleva o status do consumidor. No caso da roupa ou de malas o 
logotipo poderá estar colocado com destaque como o crocodilo da 
Lacoste ou o LV da Louis Vitton. No caso dos perfumes trata-se de uma 
fragrância que pode ser facilmente identificável. Ou de um cosmético que 
é muito eficaz; 
- O conceito de marca experiência associa a uma determinada marca 
uma série de características como a imagem da marca, a comunicação, o 
design e até o ambiente. Só é possível o consumidor perceber este 
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conceito quando a marca trabalha no sentido de formar os seus públicos 
internos para que interiorizem os valores da marca e possam agir de 
acordo com um determinado padrão. 

 
Relativamente ao mercado dos perfumes e cosméticos de luxo em Portugal 
verificou-se que a informação é muito escassa. Não há estudos estatísticos 
exclusivos sobre os perfumes e/ou cosméticos de luxo assim como não foram 
encontrados estudos sobre quotas de mercado ou até sobre as marcas que 
comercializam os perfumes e cosméticos de luxo em Portugal. A reduzida 
informação encontrada sobre o setor é retirada de estudos amplos que incluem 
outras vertentes do mercado.  
 
Neste âmbito tornou-se necessário recolher informações sobre a temática 
deste trabalho de investigação junto de fontes primárias como as profissionais 
especialistas que trabalham nas perfumarias ou nas marcas de perfumes e 
cosméticos de luxo. Por estas razões, o estudo empírico foi desenvolvido tendo 
como objetivo analisar se o conceito de marca experiência está a ser 
trabalhado no contexto do maior grupo de perfumarias em Portugal. 
 
Para alcançar este grande objetivo, o trabalho empírico usou duas 
metodologias diferentes:  

- Metodologia qualitativa – Entrevistas a profissionais do setor (Fase A e 
B) 
- Metodologia quantitativa – Questionário aplicado a consumidores (Fase 
C) 
 

A metodologia qualitativa foi desenvolvida em duas fases: 
- Entrevistas realizadas junto de 45 vendedoras da Perfumes & 
Companhia para perceber qual a sua conceção de marca experiência. 
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- Entrevistas realizadas junto de 19 profissionais de duas marcas de 
perfumes (Shiseido) e cosméticos de luxo (Shiseido e La Prairie): diretora, 
responsável de marketing e conselheiras de beleza para perceber qual a 
sua conceção de marca experiência. 

 
A metodologia quantitativa foi desenvolvida na terceira e última fase para 
permitir saber se os consumidores reconhecem a marca experiência tanto nas 
questões ligadas ao produto como na maneira como são atendidas nas 
perfumarias. 
 
No âmbito deste trabalho de investigação estudou-se o trabalho que tem vindo 
a ser desenvolvido por duas marcas de perfumes e cosméticos de luxo: La 
Prairie e Shiseido. Estas marcas foram escolhidas pela história forte e 
consistente (a Shiseido com origem oriental e a La Prairie europeia), por terem 
valores e missão baseados no bem-estar saudável, constante procura das 
melhores soluções científicas que façam a mulher e o homem sentirem-se bem 
consigo próprios e com o meio que os envolve. Tanto a Shiseido como a La 
Prairie têm planos de marketing muito concertados e completos onde procuram 
que todas as suas ações estejam coordenadas e orientadas para um objetivo 
estratégico global. A sua forte implementação no mercado português foi 
também um aspeto importante na escolha. 
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Figura 12 – Fases do trabalho empírico 
Fonte: Elaboração própria 
 
 
5.2. METODOLOGIA QUALITATIVA – ENTREVISTAS  
 
Com o objetivo de recolher informação junto de fontes primárias, a metodologia 
elegida foi a entrevista, dado que, dentro da metodologia qualitativa, é uma 

METODOLOGÍA QUALITATIVA
ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE 

OBJETIVO: SABER SE AS ESPECIALIASTAS PRECECIONAM A MARCA EXPERIÊNCIA

FASE A:ENTREVISTAS A VENDEDORAS
FASE B: ENTREVISTA A QUADROS DAS  EMPRESAS DAS MARCAS 1 E 2

METODOLOGÍA QUANTITATIVA
QUESTIONÁRIO A CLIENTES

OBJETIVO: SABER SE OS CONSUMIDORES PRECECIONAM A MARCA EXPERIÊNCIA
FASE C: APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS
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técnica utilizada para obter informação verbal de um ou vários entrevistados a 
partir de um conjunto de questões. Para este trabalho de investigação foi 
selecionada a entrevista aberta e livre dado que não está predefinida mediante 
um questionário fechado e aplica-se a um número reduzido de sujeitos, de 
modo que não requer uma seleção de amostra prévia de corte estatístico.  
 
Segundo Moya e Raigada (1998) a entrevista aberta pode ser utilizada com 
pessoas que pertencem a grupos de sujeitos informados sobre o tema em 
investigação. Como procedimento de obtenção e registo de dados, a entrevista 
aberta é uma técnica que procura aprofundar a informação que os sujeitos 
possam fornecer. Os mesmos autores referem, ainda, como a entrevista livre 
constitui uma técnica exploratória, um modo de aproximação prévio a qualquer 
fenómeno ou problema. A entrevista livre é de uso comum quando não se 
dispõe de um conhecimento suficientemente robusto sobre o objeto de estudo. 
 
As entrevistas foram realizadas presencialmente junto de dois grupos de 
profissionais10:  

- Fase A: entrevistas a Vendedoras de Perfumarias. As Vendedoras de 
Perfumarias são funcionárias residentes de uma perfumaria, com funções 
de atendimento e aconselhamento ao cliente. Não estão vinculadas a 
uma marca concreta e têm uma formação de cada marca disponível no 
ponto de venda. 
- Fase B: entrevistas a uma Diretora, Marketeers formadora de Beauty 
Advisers e Beauty Advisers de duas marcas de perfumes e cosméticos de 
luxo. Por Beauty Advisers entende-se as funcionárias que pertencem a 
uma marca concreta e que, por um acordo entre a marca e a perfumaria, 

                                                                 
10 O setor das perfumarias é palco de mobilidade profissional com alguma frequência. 
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ajudam as vendedoras no aconselhamento à cliente com o seu 
conhecimento específico acerca da marca que representam. Não estão 
necessariamente residentes de uma determinada loja, a alocação do 
tempo e trabalho desenvolvido é regulada pela marca.  

 
5.3. DESCRIÇÃO E AMOSTRA DOS ESTUDOS DA FASE A E FASE B 
 
Na fase A (entrevistas a Vendedoras de Perfumarias) foram realizadas 
entrevistas às funcionárias e responsáveis de perfumarias e na Fase B 
(entrevistas a uma Diretora, Marketeers e Beauty Advisers de duas marcas de 
perfumes e cosméticos de luxo). Estas entrevistas serviram para analisar a 
perceção e sensibilidade sobre os motivos de compra de perfumes ou 
cosméticos e qual a importância percebida das marcas de perfumes e 
cosméticos. Os dados foram analisados utilizando a análise temática (Krueger 
& Casey, 2010). 
 
As entrevistas foram descodificadas verbatim. Os investigadores analisaram os 
dados procurando temas que aglutinassem o discurso dos sujeitos. Na 
identificação dos temas foi seguido um processo iterativo dedutivo e indutivo. 
Todos os temas foram organizados num codebook usando as palavras dos 
participantes. Dois investigadores com experiência na área codificaram as 
entrevistas independentemente. No final reviram os dados e resolveram as 
codificações chegando a consenso. Para assegurar a fidelidade dos dados, foi 
calculado valor de Kappa usando o Coder Comparison Queries do software 
NVivo. O valor de Kappa value foi .84 – considerado muito bom segundo 
Landis e Koch (1977, p. 165).  
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Estas entrevistas foram aplicadas a responsáveis de loja e vendedoras (Fase 
A) e a Diretoras, Marketeers, formadora das Beauty Advisers e Beauty Advisers 
(Fase B) do maior grupo de perfumarias de Portugal: Perfumes & Companhia, 
num total de quinze lojas. Em cada loja foram entrevistadas a responsável de 
loja e duas vendedoras escolhidas aleatoriamente. As entrevistadas da Fase B, 
sobretudo as Beauty Advisers, não são residentes em lojas específicas 
rodando por todas as lojas do grupo. As Diretoras e Marketeers foram 
entrevistadas nas sedes das respetivas marcas. 
 
No total a amostra da Fase A envolveu quarenta e cinco profissionais. A idade 
média das entrevistadas é de 32 (DP=2,31). A experiencia profissional oscilou 
muito sendo a média de anos de serviço das responsáveis de loja superior 
(M=5 anos, DP=0,75) à das suas colegas (M=3 anos, DP=1,25).  
 
A amostra da fase B envolveu 15 “Beauty Advisers” com idade média de 37 
anos (DP=1,1) e uma experiência profissional média de 12 anos (DP=2,1). 
Nesta etapa foram também entrevistadas uma directora geral, duas directoras 
de marketing e uma formadora com idade média de 43 anos (DP=,41). A 
experiência profissional destas últimas entrevistadas rondou os 20 anos 
(DP=5,31). 
 
As entrevistas foram realizadas em treze perfumarias em Lisboa e duas 
perfumarias no Porto, tal como consta na lista abaixo. As entrevistas foram 
realizadas individualmente num espaço nas perfumarias preparado para o 
efeito. Cada entrevista durou aproximadamente 20 minutos. 
 

- Centro Comercial Colombo,  
- Centro Comercial Oeiras Park,  
- Centro Comercial Cascais Shopping,  
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- Centro Comercial Vasco da Gama,  
- Centro Comercial Amoreiras,  
- Centro Comercial Allegro de Alfragide, 
- Centro Comercial Allegro Setúbal,  
- Centro Comercial Dolce Vita Tejo,  
- Loja de Rua Av. Guerra Junqueira,  
- Loja de Rua do Rossio,  
- Loja de Rua do Carmo,  
- Centro Comercial Atrium do Saldanha,  
- Centro Comercial Sintra Forum. 
- Centro Comercial Norte Shopping 
- Centro Comercial Arrábida Shopping 

 
O guião para todas as entrevistas foi baseado no modelo de marca experiência 
que se desenhou para as marcas de luxo (apresentado numa secção anterior). 
As entrevistas seguiram grandes blocos que são apresentando em seguida: 
 
1 - Considera importante divulgar junto do consumidor as mensagens da 
comunicação de cada marca de perfumes e cosméticos que é vendida nas 
perfumarias “Perfumes & Companhia”? 
 
2 - Na sua opinião, o ambiente de cada loja influencia a predisposição do 
consumidor para comprar perfumes e cosméticos de luxo? 
 
3 – O consumidor habitualmente decide a compra com base:  
Na comunicação da marca? 
No preço? 
Na marca e a fragrância? 
Ou pelo aconselhamento da vendedora/ Assistente? 
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4 - É possível perceber caso a caso se algum dos fatores mencionados 
anteriormente contribui mais para decisão de compra? 
 
5.3.2. Resultados das Entrevistas da Fase A  
 
No seguimento das entrevistas realizadas às responsáveis e vendedoras das 
Perfumarias Perfumes e Companhia é possível destacar os principais 
resultados: 
 
De uma forma global, as quarenta e cinco entrevistadas consideram importante 
divulgar informação mais específica sobre as marcas que vendem. Mas a 
maioria, refere de que não tem informação específica suficiente sobre todas as 
marcas que vende até porque são muitas (aproximadamente 1000 produtos). 
Esta limitação foi referida quase unanimemente. 
 
Quando questionadas pelas razões que regem a compra dos produtos de 
perfumaria e cosméticos, a maioria das vendedoras e responsáveis de loja 
consideraram que o ambiente de cada loja, físico e humano, influencia muito a 
predisposição do consumidor para comprar perfumes e cosméticos de luxo. 
Uma das participantes comentou que “muitas vezes as clientes entram na loja 
e após alguns minutos a experimentar perfumes ou cosméticos sentem que 
estão a ser bem recebidas e regra geral ficam contentes com o nosso 
acompanhamento”.  
 
A maioria das entrevistadas referiu, de forma global, que as pessoas que 
entram na perfumaria escolhem os perfumes e cosméticos que compram em 
função da marca. Este foi o principal critério tal como exemplificou uma das 
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vendedoras: “as pessoas entram na loja e perguntam onde é a prateleira da 
marca x”. Para estes consumidores o perfume é selecionado tendo em 
consideração a imagem da marca ou a sua reputação. Este último grupo de 
consumidores foi identificado pelas vendedoras como frequentando as 
perfumarias de zonas da cidade de Lisboa com maior poder de compra como 
se verifica no Centro Comercial Oeiras Park, no Centro Comercial Cascais 
Shopping, e no Centro Comercial Amoreiras. De uma forma global as trinta e 
seis entrevistadas nas restantes lojas comentaram que os consumidores das 
suas perfumarias estavam mais atentos a questões de preço versus 
quantidade ou qualidade.  
 
Relativamente à quarta questão, as vendedoras das perfumarias, referiram que 
frequentemente os clientes são influenciados pela vendedora ou pela 
conselheira de beleza. Uma das vendedoras referiu “que a imagem das marcas 
de perfumes e cosméticos de luxo é muito importante, até porque as 
consumidoras gostam de se identificar com as mensagens que são divulgadas 
na comunicação social e na revista”. Outra entrevistada salientou um aspeto 
importante da marca como o lançamento dos últimos produtos: “muitas 
consumidoras preferem comprar as novidades, isto é os perfumes que foram 
lançados recentemente”.  
 
As quarenta e cinco entrevistadas concordaram que o ambiente da loja estava 
relacionado com a fidelidade do consumidor. Globalmente referiram que os 
consumidores gostavam de conhecer a história da marca e por isso 
esforçavam-se para explicar com o maior detalhe possível os produtos das 
várias marcas que vendem. Apesar dos resultados promissores, a fase A do 
nosso estudo não foi conclusiva relativamente à marca experiência.  
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5.3.2. Resultados das Entrevistas da Fase B  
Nesta etapa foram entrevistadas:  
- Beauty Advisers ou BA (La Prairie e Shiseido). 
- Diretora de marcas de luxo internacionais comercializadas em de Portugal. 
- Responsáveis de Marketing de duas marcas multinacionais de perfumes e 
cosméticos de luxo a operar em Portugal (La Prairie e Shiseido) 
- Formadora de conselheiras de beleza ou Beauty Advisers (BA). (La Prairie). 
 
Os dados serão apresentados pela ordem na qual foram realizadas as 
entrevistas. Foram realizadas entrevistas a quinze Beauty Advisers de 
perfumarias localizadas na grande Lisboa (13) e no grande Porto (2). 
Em Lisboa:  

- Centro Comercial Colombo,  
- Centro Comercial Oeiras Park,  
- Centro Comercial Cascais Shopping,  
- Centro Comercial Vasco da Gama,  
- Centro Comercial Amoreiras,  
- Centro Comercial Allegro de Alfragide, 
- Centro Comercial Allegro Setúbal,  
- Centro Comercial Dolce Vita Tejo,  
- Loja de Rua Av. Guerra Junqueira,  
- Loja de Rua Rossio,  
- Loja de Rua do Carmo,  
- Centro Comercial Atrium do Saldanha,  
- Centro Comercial Sintra Fórum. 
 
Lojas localizadas no Grande Porto: 
- Centro Comercial Norte Shopping 
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- Centro Comercial Arrábida Shopping 
 
Foram entrevistadas as Beauty Advisers das perfumarias da lista anterior que 
se destacam pela dimensão da loja e pelo volume de vendas. 
A totalidade das entrevistadas referiu que os consumidores compram os 
produtos porque associam estas marcas a um conceito de prestígio. Este 
argumento foi enfaticamente partilhado pela grande maioria das entrevistadas. 
Todas as entrevistadas responderam que os consumidores compram os 
perfumes e cosméticos pelas características dos produtos, tais como o aroma e 
ou textura dos cosméticos. A maioria concorda, também, que a envolvência é 
importante na concretização da venda. Por exemplo, algumas Beauty Advisers 
acrescentaram que quando existem ações promocionais no ponto de venda, 
estas atividades contribuem para que os clientes realizem compras das marcas 
envolvidas nas ações promocionais. 
 
As Beauty Advisers consideraram que recebem formação regularmente. Esta 
formação é dividida entre a informação sobre o produto que as capacita para 
poderem aconselhar o melhor perfume e ou cosmético a cada consumidor. E 
uma vertente sobre a história da marca, que é muito útil pois alguns 
consumidores revelam curiosidade. Conversar sobre as marcas envolve os 
clientes e facilita as vendas segundo as entrevistadas. Os dois tipos de 
informação recebidos ajudam a cativar o consumidor contribuindo para a sua 
fidelização, segundo as Beauty Advisers. 
 
As entrevistadas referiram conhecer bem o lema, a história e os valores da sua 
marca. Todas foram capazes de recordar uma ação realizada no ponto de 
venda, algumas referiram ter colaborado na produção da ação. No entanto, 
nem todas foram capazes de identificar uma campanha de publicidade em 
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particular, mas todas referiram colocar “likes” nas redes sociais das marcas 
com que trabalham. 
De maneira geral, as Beauty Advisers confirmaram que o aconselhamento é 
fundamental no processo de decisão que conduz à compra de perfumes e 
cosméticos de luxo e acrescentaram que sentem que a sua participação neste 
processo é muito importante, pois a forma como interagem com os 
consumidores poderá ser decisiva para a compra. 
 
As ações de promoção influenciam e elevam as vendas. As entrevistadas 
referiram que as promoções não significam sempre a redução de preço, neste 
setor as promoções são algo que é oferecido ao consumidor e que tem o 
objetivo de o mimar. 
 
 
-Entrevista à Diretora de marcas de luxo internacionais comercializadas em de 
Portugal. 
 
Relativamente à primeira questão, Susana Arié, Diretora da empresa detentora 
da representação de marcas de luxo de perfumes e cosméticos em Portugal, 
referiu que “o conceito de marcas de luxo depende do critério pessoal e varia 
de consumidor para consumidor. Existem consumidores para quem marca de 
luxo é o exemplo de “La Prairie” marca associada ao requinte e prestígio. 
Existem consumidores para quem a marca de luxo é o exemplo de Shiseido, 
marca associada ao luxo centrado no bem-estar proveniente do natural”. 
 
Na análise dos motivos pelos quais os clientes compram os produtos nas lojas, 
esta diretora considera que o conceito marca experiência engloba tudo o que 
envolve o consumidor e acaba por estar no centro deste negócio. Esta alta 
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responsável criou uma forma de implementar o conceito de marca experiência, 
que para ela envolve uma área fundamental na empresa que é formação.  
Seguindo o lema “Learning on Job”, foi implementada uma estratégia que se 
traduz pela maneira de realizar a formação de um grupo de Beauty Advisers. O 
conceito passa por aprender com um especialista da mesma vertente 
profissional. Existem “Coachers” com maior experiência profissional que vão 
orientando as Beauty Advisers (BA). Todas as BA são alvo de um cliente 
mistério que analisa uma lista de pontos importantes no momento de 
aconselhamento da venda e são avaliadas no sentido de se perceber quais os 
pontos a trabalhar em necessidade de um trabalho com mais intensidade.  
 
Neste caso as BA aprendem com outras profissionais com mais experiência e 
vão desenvolvendo as suas aptidões no sentido de poder aconselhar melhor o 
consumidor, aumentar a performance da venda e de elevar a confiança entre o 
consumidor e a BA levando o cliente a fidelizar-se à marca. 
 
A diferenciação neste tipo de marca (marca de luxo de cosméticos e perfumes) 
passa pela diferenciação no serviço prestado às clientes. Para existir um 
serviço de elevada qualidade tem de existir previamente um plano de 
formação. O foco na comunicação integrada é visível nos planos de 
comunicação e de formação bem implementados: reuniões, briefings, etc. 
Ainda relativamente às duas marcas a que se dá destaque neste trabalho de 
investigação: a diretora Susana Arié resumiu do seguinte modo as duas 
marcas selecionadas: 
 
LA PRAIRIE é sinónimo de: 

- Requinte;  
- Prestígio; 
- Preço muito elevado o que significa status muito elevado. 
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- Qualidade muito elevada e percecionada por o consumidor 
- La Prairie é uma marca reconhecida por os ingredientes raros e 
requintados que proporcionam ao produto final (cosmético) qualidade 
elevada e resultados rápidos no consumidor que são também 
percecionados e valorizados pelo consumidor 

 
SHISEIDO é sinónimo de:  

- Luxo centrado na saúde e bem-estar. No caso dos cosméticos o objetivo 
é resolver, ao nível da saúde, o problema que causa as rugas.  
- Os Perfumes são considerados como ligados ao bem-estar associado 
ao aroma agradável proporcionado por esta marca. 
- O Prestígio ligado à cultura oriental. 
- O Preço elevado mas ainda acessível. 
- A Qualidade elevada que é ainda pouco conhecida em Portugal, mas o 
consumidor fica surpreendentemente agradado com os resultados quando 
experimenta a marca. 

 
- Entrevista à responsável de Marketing da marca multinacional de perfumes e 
cosméticos de luxo a operar em Portugal (La Prairie) 
 
Paula Sobral, responsável de Marketing da marca La Prairie, referiu que no 
âmbito da marca La Prairie, o conceito de luxo está associado à expressão 
“suissness”, que por um lado está associada ao país origem da marca que é a 
Suíça e por outro tira partido do prestígio e do luxo associados a alguns 
produtos de marca Suíça. O luxo está associado também ao próprio produto: A 
investigação e desenvolvimento dos cosméticos para alcançar eficácia elevada 
e os seus ingredientes exclusivos como ouro, platina e caviar e a secreta 
promessa da recuperação e prolongamento da saúde e da vitalidade nos 
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majestosos cumes dos Alpes Suíços11. No conjunto estas características 
tornam o produto eficaz, mas muito caro. Trata-se de cosméticos dirigidos a 
apenas a alguns, o que vai de encontro ao conceito de exclusividade desde há 
muito associado a um produto de luxo. 
 
Esta responsável de marketing explicou, ainda, que dado o preço elevado 
destes produtos é muito importante a marca trabalhar a comunicação, primeiro 
a comunicação interna para formar bem as conselheiras de beleza e, por fim, a 
comunicação externa para explicar o produto aos consumidores. Estes 
produtos são muito caros, rondam os 300 euros a 800 euros e em média cada 
embalagem dura cerca de 3 meses. O preço elevado dos produtos La Prairie 
eleva-nos ao patamar dos bens duráveis, e as pessoas ponderam sempre que 
compram um bem durável e caro, tal como os carros. Passa-se o mesmo com 
a compra destes produtos, as pessoas ponderam muito, pois os investimentos 
são consideráveis. Por esta razão, a comunicação ter de ser muito cuidada e 
planeada. O fato do produto ser produzido na Suíça confere ao produto uma 
segurança e fiabilidade. 
 
De forma a trabalhar a marca experiência, La Prairie encontrou a sua 
metodologia própria que tem por base uma comunicação interpessoal intensa 
inicialmente centrada sobre as características do produto associada à 
experiência que o consumidor pode usufruir na perfumaria. Isto é, o momento 
de dar a conhecer os cosméticos às consumidoras e/ou potenciais 
consumidoras, como por exemplo no âmbito de um lifting facial, permite um 
período mais alargado de contacto com as consumidoras aproveitado para 

                                                                 
11 História da marca La Prairie Consultado em: http://www.laprairie.pt/pt/world-of-
laprairie/heritage?icid=navworldlgnd 
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explicar a complexidade do produto, a elevada qualidade e raridade dos seus 
ingredientes e a sua eficácia elevada.  
 
A compra é seguida de contactos diretos continuados no tempo com o 
consumidor. Esta ligação continuada ajuda a fidelizar as consumidoras às 
marcas e, em simultâneo, vai remetendo para a memória de um momento 
agradável de cuidado com o rosto ou o corpo proporcionado por a marca. A 
Beauty Adviser deve falar com a cliente no prazo de três dias depois do 
tratamento La Prairie para saber se gostou e se tem dúvidas em relação ao 
produto e à sua aplicação. Deve voltar a contatar três semanas depois e saber 
se a cliente já nota benefícios. E deve contatar três meses depois para saber 
se quer comprar outra vez. 
 
Relativamente à terceira questão, a responsável de marketing, explicou que a 
aposta na comunicação está dividida entre a publicidade, as relações públicas 
na perspetiva da assessoria de imprensa e a comunicação digital, seja no 
próprio site, através dos sites dos parceiros tal como as perfumarias “Perfumes 
& Companhia”. Paula Sobral confirmou que de facto, a comunicação realizada 
parte da perspetiva que os clientes escolhem o perfume devido a: marca, 
experiência e envolvência da marca, embalagem, aroma, comunicação, 
promoção no ponto de venda (ações de promoção nem sempre são descontos 
no preço). Acrescenta, que neste sector, as ações realizadas no ponto de 
venda, têm tido excelentes resultados. 
 
A ação de loja que se destacou mais nos últimos tempos foi a denominada 
“luxury spa”. Esta ação representou um investimento muito elevado da marca 
numa ação de loja. “Luxury Spa” pretendeu recriar na loja um ambiente de spa 
de hotel, com a cadeira reclinada, biombos que ofereciam maior privacidade à 
consumidora, onde se fazem os tratamentos que poderiam ser realizados no 
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spa de hotel. No seguimento desta ação, o consumidor que experimenta quase 
sempre acaba por comprar. O que levou a marca a produzir um “Gift with 
purchase” (GWP) específico para oferecer aos clientes. Ainda no âmbito das 
ações no ponto de venda, a responsável destacou ainda uma decoração de 
montra que era muito atrativa que consistia numa montanha Suíça e que 
pretendia remeter para a origem da Clinica La Prairie, inicialmente construída 
nos Alpes Suíços. 
 
- Entrevista à responsável de Marketing da marca multinacional de perfumes e 
cosméticos de luxo a operar em Portugal (Shiseido) 
 
Inês Bolotinha, responsável de Marketing da marca multinacional de perfumes 
e cosméticos de luxo Shiseido, explica que a Shiseido, a mais antiga empresa 
de cosméticos do mundo foi fundada no Japão em 1872, tem um 
posicionamento baseado no seu espírito de hospitalidade (Omotenashi) que 
tem como objetivo principal proporcionar aos seus consumidores beleza e 
saúde. 
 
Os alicerces da Shiseido, lançados há mais de um século, e seu espírito 
pioneiro, que combina a estética do oriente com a ciência e a tecnologia 
comercial do ocidente, permanecem vivos até aos dias de hoje, servindo como 
filosofia em que se baseiam as atividades corporativas da Shiseido. 
 
Utilizando a tecnologia e a inovação de ponta a produção dos perfumes e 
cosméticos, esta marca japonesa tem como objetivo principal tentar resolver 
uma situação na sua raiz. Isto é, tentando perceber o que o corpo humano não 
faz bem para depois tentar resolver a situação. 
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A Shiseido estabeleceu os seus cinco princípios de gestão em 1921. Estes 
princípios constituem, até hoje, a base da filosofia presente em todas as 
atividades da Shiseido, tal como nos referir Inês Bolotinha: 
 

1. Qualidade em Primeiro Lugar: A busca constante da Shiseido pelos 
mais altos padrões de qualidade tem norteado as suas atividades há 
mais de um século. 
2. Coexistência e prosperidade comum: A Shiseido procura partilhar os 
seus benefícios com todas as empresas e indivíduos associados a ela. 
3. Respeito pelo Consumidor: Todas as metas da Shiseido devem estar 
inteiramente direcionadas ao consumidor. 
4. Estabilidade Corporativa: A Shiseido deve estar fundamentada numa 
infraestrutura sólida, com metas de longo alcance. 
5. Sinceridade: As transações comerciais da Shiseido devem ser 
conduzidas com lealdade, honestidade e respeito. 

 
Segundo a responsável de Marketing da Shiseido, esta é uma marca 
relativamente pouco conhecida no mercado português, mas as pessoas que a 
experimentam gostam e não deixam de a utilizar. Relativamente à 
Comunicação, a Shiseido tem utilizado os meios clássicos; na publicidade: a 
televisão, imprensa e Outdoor. Na comunicação digital, tem vindo a ser 
utilizado o site corporativo e mais recentemente surgiram as redes sociais. No 
âmbito das Relações Públicas a marca trabalha a assessoria de imprensa. 
 
Apostando numa política de responsabilidade social, a Shiseido organizou uma 
ação junto do Instituto Português de Oncologia (IPO) em que é organizado o 
Dia da Maquilhagem, e a marca oferece produtos aos doentes. 
 
Entrevista à formadora de conselheiras de beleza (CB). (La Prairie). 
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Para Ana Paula, responsável de Formação da marca La Prairie, o conceito de 
luxo é muito pessoal, e os perfumes e cosméticos de luxo são relativamente 
acessíveis ao contrário de outros produtos como malas de marcas de luxo, 
carros e casas de luxo. 
 
Na sua opinião, as pessoas compram La Prairie porque confiam na marca, mas 
têm dúvidas em escolher o cosmético ou o perfume mais adequado para o seu 
caso. A proximidade entre as Beauty Advisers e as consumidoras permite que 
as primeiras possam sugerir o cosmético mais adequado. Este contato só é 
eficaz quando a marca mantém um plano de formação para as Beauty Advisers 
que lhes permite contar a histórica da marca.  
 
As entrevistas realizadas junto das fontes primárias (vendedoras, conselheiras 
de beleza, diretora, diretoras de marketing, formadora das Beauty Advisers) 
permitiram recolher dados que corroboram o modelo marca experiência 
apresentado na figura 10. Este modelo informado inicialmente pela revisão da 
literatura é, agora, globalmente confirmado a partir da análise dos dados das 
entrevistas às diferentes players do sector.  
Confirmámos a dinâmica cíclica e os elementos constituintes do modelo, 
estudos futuros poderão aprofundar aspetos mais micro do modelo, como por 
exemplo, que outros aspetos dos produtos na sua componente física (e.g., tipo 
de frasco, tipo de caixa) são mais bem recebidos pelos colaboradores da 
empresa e melhor comunicados aos clientes, mas também que aspetos físicos 
do produto são, e em que medida, mais importantes para os clientes. No fundo 
analisar em que medida contribuem para robustecer a marca experiência. 
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5.6. METODOLOGIA QUANTITATIVA: APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 
AOS CONSUMIDORES FINAIS – FASE C 
 
Considerando a pouca informação teórica sobre esta temática, foi realizada 
uma pesquisa prática junto dos consumidores de perfumes e cosméticos de 
luxo através de um questionário fechado. 
 
A principal limitação desta técnica, a ter em consideração na discussão dos 
resultados, consistiu na pouca flexibilidade do instrumento utilizado, construído 
na sua maioria com perguntas fechadas. Em relação à desvantagem 
assinalada por Marconi e Lakatos (1996) e Virgínia (1999), no uso de 
questionários, pela possível incompreensão das perguntas formuladas por 
parte de alguns inquiridos ultrapassou-se esta desvantagem de duas maneiras: 
através do pré-teste, o qual possibilitou identificar as questões formuladas com 
uma linguagem ambígua ou complexa e através da criação de uma forma de 
aplicar os questionários junto do consumidor à saída das Perfumarias 
Perfumes & Companhia. Os questionários foram aplicados presencialmente. 
 
Tanto para o pré-teste como para o questionário, foi decidido utilizar a “escala 
de Likert” que segundo Freixo (2010) é uma escala de cinco ou mais níveis, em 
que cada um desses diferentes níveis é considerado de igual amplitude e 
permite ainda a um sujeito exprimir em que medida está de acordo ou 
desacordo com cada um dos itens propostos. Esta escala é uma das mais 
utilizadas no campo das ciências sociais, e a cada opção de resposta é 
atribuído um número, sendo que as respostas são codificadas de modo a que a 
pontuação final indique o grau de aceitação da questão. 
 
A principal vantagem desta escala está relacionada com o facto de esta ser 
fácil de construir e de gerir, para além da clareza para os entrevistados que 
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compreendem facilmente o modo de a utilizar (Malhotra, 2010). Após a redação 
completa do questionário realizou-se um pré-teste em duas perfumarias com os 
objetivos de se identificar o tempo de resposta, averiguar o grau de clareza das 
perguntas e carácter unívoco, bem como perceber a pertinência dos 
parâmetros apontados no questionário Após o pré-teste verificou-se que o 
tempo de resposta foi, no máximo, 10 minutos e concluiu-se que a escala não 
levantava dificuldades de compreensão do enunciado. 
 
5.6.1. Descrição e Amostra do Questionário Realizado Junto dos (as) 
Consumidores (as) 
 
O estudo de natureza qualitativa (Fases A e B) realizado junto das 
especialistas permitiu concluir que as marcas analisadas estão a trabalhar o 
conceito marca experiência implementando uma metodologia adequada ao 
negócio que está a registar resultados muito positivos.  
 
Tendo sido comprovado anteriormente que o conceito está a ser implementado 
com eficácia, tornou-se pertinente perceber o que o consumidor final conhece 
do conceito marca experiência, uma vez que parece estar a reagir 
positivamente às técnicas utilizadas na sua implementação. No seguimento, foi 
aplicado um questionário junto do consumidor final, para apurar se os 
consumidores portugueses têm uma noção clara do conceito marca 
experiência. A amostra é apresentada de seguida: 
 
Os questionários foram administrados individualmente à saída das lojas. Aos 
respondentes foi oferecido uma amostra de perfume. Finalmente, participaram 
na Fase C do estudo 427 consumidores (as) que aceitaram responder (taxa de 
resposta de 93%). Destes participantes 80% são do sexo feminino. As idades 
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oscilaram entre os 30 e os 47 anos com uma média de 36 anos de idade (DP= 
5,5). O nível de escolaridade médio desta população é elevado, 65% referiu 
possuir uma licenciatura, 15% ter concluído o 12º ano. Os restantes 20% 
distribuíram-se entre uma escolaridade mais baixa e a ausência de resposta a 
esta questão. 
 
O questionário foi aplicado em 15 perfumarias (lista infra) do grupo nas cidades 
de Lisboa e Porto (dado o índice de consumo mais elevado). 
 
Localização das perfumarias:  
Em Lisboa – Treze perfumarias:  

- Centro Comercial Colombo,  
- Centro Comercial Oeiras Park,  
- Centro Comercial Cascais Shopping,  
- Centro Comercial Vasco da Gama,  
- Centro Comercial Amoreiras,  
- Centro Comercial Allegro de Alfragide, 
- Centro Comercial Allegro Setúbal,  
- Centro Comercial Dolce Vita Tejo,  
- Loja na Rua Av. Guerra Junqueira,  
- Loja na Rua Rossio,  
- Loja na Rua do Carmo,  
- Centro Comercial Atrium do Saldanha,  
- Centro Comercial Sintra Fórum. 

 
Lojas localizadas no Grande Porto – duas perfumarias: 

- Centro Comercial Norte Shopping 
- Centro Comercial Arrábida Shopping 
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Os dados foram analisados utilizando a ferramenta SPSS 20. As análises 
descritivas são apresentadas seguidamente. O questionário inicial era extenso 
e tinha duas partes: uma parte relacionada com a preferência do ponto de 
venda e que não está diretamente relacionada com este estudo, e a segunda 
parte estava relacionada com os perfumes e cosméticos como bens de luxo e 
com a marca experiência associada a este tipo de produtos. As perguntas do 
questionário versam sobre os critérios que são aplicados à marca experiência 
no que se refere a perfumes e cosméticos de luxo (e.g., identidade, design, 
embalagem). Para centrar os sujeitos em marcas de luxo, foram apresentadas 
um conjunto de marcas de luxo indicativas, ver anexo 6. 
 
Uma vez que a temática inerente a este trabalho de investigação não é muito 
conhecida, os questionários foram realizados na presença dos consumidores 
por colaboradores de investigação que explicavam e exemplificavam as 
questões em caso de dúvida dos questionados. 
 
De seguida são apresentados os gráficos que ilustram os resultados apurados 
da aplicação do questionário aos consumidores finais. O questionário 
relacionado com esta investigação está disponível no anexo 5.   
 
Os gráficos apresentados de seguida mostram as respostas dos consumidores 
a estas questões. Dada a complexidade da temática, os questionários foram 
realizados presencialmente à saída das perfumarias por colaboradores na 
investigação.  
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5.6.2. Preguntas do questionário e resultados 
 
1.1. As marcas de Perfumes e Cosméticos são marcas de luxo? 
 
Esta questão surge no seguimento da revisão da literatura e das entrevistas 
realizadas às profissionais. É muito difícil falar nestas marcas de Perfumes e 
Cosméticos e não falar de bens de luxo ou marcas de Luxo.  
 
Dado o número reduzido de estudos neste setor, foi considerado pertinente 
aproveitar esta oportunidade para saber se o consumidor tem a clara perceção 
de que está a comprar marcas de luxo para além de comprar um perfume ou 
um cosmético. 
 
 
Assim foi elaborada uma lista com os principais perfumes e cosméticos de luxo 
e apresentada a cada sujeito. Foi pedido que a resposta tivesse em conta essa 
lista que discrimina cerca 84 perfumes e 19 marcas de cosméticos de luxo. 
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Figura 13 – As marcas de perfumes e cosméticos são marcas de luxo? 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 
As marcas de perfumes e cosméticos são consideradas como marcas de luxo 
pela maioria dos questionados (73%), no entanto 19% não quis responder à 
pergunta ou não sabe se são marcas de luxo. 
A maioria dos questionados concorda que teve uma experiência positiva ao 
comprar um perfume ou cosmético de luxo. A maioria reconhece a compra de 
um artigo de luxo como um perfume ou cosmético uma experiência positiva 
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como consequência do cuidado que as marcas de perfumes poem na sua 
apresentação e proximidade ao cliente. 
 
 

1.2. No que se refere à marca experiência considera importante a 
imagem da marca aplicada a perfumes e cosméticos de luxo? 
 

A imagem da marca tem uma relação com a marca experiência e surge como 
uma das características essenciais. Pretendia-se saber se os consumidores 
consideram importante a imagem da marca dos perfumes e cosméticos e se a 
relacionavam com a marca experiência entendida como a acumulação de 
elementos internos e externos que as marcas aplicam para que a experiência 
do consumidor seja positiva. 
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Figura 14 – A importância da imagem aplicada aos perfumes e cosméticos de 
luxo. 
Fonte: Elaboração própria. 
 
A imagem da marca entendida como a projeção que os públicos têm das 
marcas (Villafañe, 2004) aplicada aos perfumes e cosméticos de luxo é muito 
importante para 45% dos questionados, 13% considera mesmo extremamente 
importante e 18% considera importante. Apenas 14% dos questionados 
considera pouco importante ou sem importância e 10% não respondeu ou não 
sabe se a imagem da marca aplicada a perfumes e cosméticos de luxo é 
importante ou não. 
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1.3. No que se refere à marca dos produtos de luxo, considera 

importante a identidade da marca aplicada a perfumes e 
cosméticos de luxo? 
 

Esta questão tem um objetivo semelhante à anterior, mas em relação à 
identidade da marca. A identidade é entendida para os clientes como o 
conjunto de valores que rodeiam a marca, compõem o seu conteúdo e 
significado (Aaker, 2000). 
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Figura 15 – A importância da identidade aplicada aos perfumes e cosméticos 
de luxo. 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 
Relativamente à questão, 67% dos questionados dá importância à identidade 
da marca aplicada a perfumes e cosméticos prevalecendo a resposta muito 
importante com 34%, no entanto, 21% dos questionados não sabe ou não 
respondeu. 
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1.4. No que se refere à marca experiência considera importante o 
design da marca aplicado a perfumes e cosméticos de luxo? 
 

Objetivo desta questão é semelhante à anterior, mas aplicado ao design. 
 
O design deve entender-se como a união dos traços externos que afetam a 
presença física do produto, tais como a embalagem e o ambiente envolvente e 
compõem grande parte da experiência recebida pelo cliente. 
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Figura 16 – A importância do design aplicado aos perfumes e cosméticos de 
luxo. 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Mais uma vez a maioria - 79% - dos questionados considera extremamente 
importante, muito importante ou importante o design da marca aplicado a 
perfumes e cosméticos de luxo, e apenas 8% dos questionados considera 
pouco importante o design da marca aplicado a perfumes e cosméticos. 
 
1.5. A embalagem é importante para a criar uma boa experiência ao 
entrar em contacto com a marca de luxo?  

 
A maneira como vai acondicionado um perfume ou um cosmético é muito 
importante para que este não altere as suas propriedades e assim retire 
eficácia às virtudes produto com por exemplo o calor ou a humidade. No 
entanto, uma marca de luxo transporta-nos para um ideal muito além do 
produto, esta pergunta poderá ajudar a perceber a importância que a 
embalagem tem na criação de uma boa experiência. 
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Figura 17 – A importância da embalagem aplicada aos perfumes e cosméticos 
de luxo. 
Fonte: Elaboração própria. 
 
A embalagem dos perfumes e cosméticos de luxo é considerada extremamente 
importante por 28% dos questionados, no entanto uma percentagem 
significativa dos questionados - 24% - não sabe ou não quis responder à 
pergunta. 
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1.6. A comunicação das marcas de perfumes e cosméticos é importante? 
A comunicação nas suas mais variadas formas tem sido uma aposta das 
marcas para dar a conhecer os seus produtos, trata-se de um grande 
investimento de recursos não só financeiros mas humanos. Saber qual a 
importância que este investimento tem para as consumidoras de perfumes e 
cosméticos é determinante para o desenvolvimento de futuros planos 
estratégicos para as marcas deste setor. 
 
 

 
Figura 18 – A importância da comunicação aplicada aos perfumes e 
cosméticos de luxo. 
Fonte: Elaboração própria. 
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A comunicação aplicada a perfumes e cosméticos de luxo é um aspeto 
considerado como extremamente importante – 56% - e muito importante pela 
esmagadora maioria dos questionados -33%. 
 
1.6. O ambiente das marcas de perfumes e cosméticos é importante? 
 
O ambiente envolvente tem sido muito considerado pelas marcas de perfumes 
e cosméticos para ajudar a cliente a ter uma experiência única no contato com 
a marca, lembramos o esforço que a La Prairie faz na sua ação “luxury SPA" 
onde procura recriar o ambiente calmo e relaxante de um “SPA” para que a 
cliente desfrute da aplicação dos produtos que serão certamente sublimados 
com um ambiente calmo e tranquilizador. Saber qual a importância que as 
consumidoras atribuem ao ambiente das marcas de perfumes e cosméticos é 
um contributo para as marcas  
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Figura 19 – A importância do ambiente aplicado aos perfumes e cosméticos de 
luxo. 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Nesta pergunta, 43% dos questionados considerou extremamente importante o 
ambiente na perfumaria aplicado a perfumes e cosméticos de luxo e 42% 
considerou muito importante ou importante. 
 
1.8. A fragrância dos perfumes e cosméticos é importante? 
A fragância de um perfume é aquilo que o distingue dos outros, saber a 
importância atribuída à fragrância pelas consumidoras é saber qual a 
importância do produto em relação às outras características externas 
(embalagem, comunicação, …) 
Pode parecer óbvio que as pessoas compram perfumes para cheirarem 
melhor, mas este é um dos critérios relacionados com a marca experiência e é 
muito relevante consultar os consumidores sobre este item.  
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Figura 20 – A importância da fragrância aplicada aos perfumes e cosméticos de 
luxo. 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 
A fragrância do perfume é considerado por 81% questionados como 
extremamente importante. 
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1.9. A textura dos cosméticos de rosto /corpo é importante? 
 

 
 
Figura 21 – A importância da textura aplicada aos perfumes e cosméticos de 
luxo. 
Fonte: Elaboração própria. 
 
A textura dos cosméticos é considerado é considerada extremamente 
importante, muito importante ou importante para 71% dos questionados. 
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1.10. O preço e a quantidade é importante?  
 
Apesar de uma embalagem de perfume de 100ml que contém mais produto ser 
mais cara, é também alvo de preferência de muitos consumidores.  
 

 
 
Figura 22 – A importância da relação qualidade/quantidade aplicado aos 
perfumes e cosméticos de luxo. 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 
Nesta pergunta 98% dos questionados considera que o preço/quantidade 
aplicado a perfumes e cosméticos é uma variável extremamente importante, 
muito importante ou apenas importante. No entanto, 2% dos questionados 
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considera sem importância o preço/qualidade aplicado a perfumes e 
cosméticos. 
 
Após a análise das respostas dos questionários é possível confirmar que, de 
uma maneira geral, a maioria dos consumidores manifesta uma noção clara da 
importância de todas as questões relacionadas com a imagem e identidade da 
marca de perfumes e cosméticos de luxo. 
 
É possível destacar que as características intrínsecas aos perfumes e 
cosméticos como a fragrância e textura são considerados extremamente 
importantes e muitas vezes a principal razão de seleção de um perfume ou 
cosmético. O design da embalagem apresenta uma dispersão de resultados 
baixa. A questão sobre a relação de preço/qualidade é um dos critérios que 
regista uma elevada maioria de respostas como sendo extremamente 
importante. Os perfumes e os cosméticos de luxo são avaliados pelo 
consumidor ao mesmo nível que os bens de luxo de longa duração, tais como 
os carros de luxo. É neste sentido que o preço assume um papel importante 
uma vez que os consumidores preferem comprar um perfume ou um cosmético 
que proporcione status elevado e que, em simultâneo, perdure e seja eficaz, 
isto é as pessoas gostam de escolher um perfume cuja fragrância se mantenha 
ao longo do dia, mesmo sendo mais dispendioso. 
 
Relativamente à questão da marca experiência, percebemos que o consumidor 
em geral consegue identificar os critérios que fazem parte do conceito como 
sendo importantes, ou seja reconhece a importância do ambiente que as 
marcas podem criar na perfumaria como importante não só para o momento 
daquela venda, mas como motivo para voltar a comprar, mas não interiorizou o 
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conceito de marca experiência o que sugere a necessidade de comunicar de 
forma mais clara este conceito. 
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6. MARCO CONCLUSIVO 
 
 
Neste último capítulo é realizado o contraste das questões formuladas no 
capítulo introdutório e são apresentadas as conclusões referentes ao estudo 
empírico realizado. 
 
 
6.1. RESPOSTAS ÀS QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 
 
A realização das entrevistas às vendedoras especialistas das perfumarias aos 
elementos da direção e marketeers de duas marcas de perfumes e cosméticos 
de luxo e os dados do estudo quantitativo permitiram colecionar dados usando 
uma metodologia mista. Os resultados, recolhidos de diversas fontes, como a 
literatura recomenda, são muito promissores e foram amplamente discutidos na 
secção dos resultados. 
 
O estudo foi orientado pelas questiones anteriormente apresentadas e as 
diferentes fases deste estudo, A, B e C, pretenderam recolher informação que 
permitisse responder a cada uma. Nesta etapa não voltaremos a referir os 
mesmos resultados, faremos, isso sim, uma breve síntese global dos mesmos 
enquadrando-os na literatura. As questiones estão interligadas, pelo que a 
nossa opção de organizar um texto holístico e compreensivo respeita a 
natureza das perguntas e das respostas obtidas. 
 
De seguida serão apresentadas as questiones colocadas neste trabalho de 
investigação sobre as marcas de perfumes e cosméticos de luxo em Portugal: 
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Q1: O discurso dos diferentes intervenientes no processo (i.e., 
vendedoras de loja, beauty advisers, diretora de marca, diretoras de 
marketing das duas marcas analisadas e formadora de consultoras de 
beleza) por parte das empresas alvo deste estudo (i.e., La Prairie e 
Shiseido) está alinhado com o modelo da marca experiência.  
 
Esta questão foi respondida através da aplicação da Fase A da metodologia, 
destacando que a maior parte das vendedoras, no final do processo de criação 
da marca experiência e relação com o cliente, consideram que são parte do 
processo de criação de experiências para o público, no entanto referem não 
entender de uma forma clara em base a que princípios realizam este trabalho. 
Referem possuir falta de informação sobre as marcas que ajudam a vender, 
creem que a criação de experiências é intrínseca às marcas de luxo e deixam-
se levar por este princípio no qual as ações das empresas de perfumes e 
cosméticos de luxo ajudam com as suas políticas de produto, preço, 
distribuição e comunicação. 
 
 
Q2: Os diferentes intervenientes no processo (i.e., vendedoras de loja, 
beauty advisers, diretora de marca, diretoras de marketing das duas 
marcas analisadas e formadora de beauty advisers) estão conscientes de 
que o trabalho que estão a desenvolver e a implementar contribui ou é em 
si mesmo um modelo de marca experiência.  
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Esta questão foi respondida, sobretudo, na fase B da metodologia, na qual se 
avaliou em que medida aqueles que dirigem e coordenam as marcas de luxo, 
tratam as suas marcas pensando nas experiências que podem gerar nos seus 
clientes finais. Trabalham na direção para criar marcas experiências, mas não 
parecem revelar uma consciência intencionalidade do significado último da 
marca experiência e de que consequências a longo prazo isto pode ter para 
outros públicos mais além dos clientes/consumidores. 
 
 
Q3: Os clientes das marcas analisadas estão conscientes do trabalho 
desenvolvido pelas empresas para implementar um modelo de marca 
experiência.  
 
Os clientes como público fundamental na comercialização das marcas de luxo 
são conscientes dos esforços das marcas para criar um ambiente capaz de 
gerar experiências positivas. Sem conhecer realmente o fundamento da marca 
experiência percebem os resultados da sua comunicação e de todas as 
decisões tomadas a nível interno e externo para que o valor da marca seja 
percebido e o reconhecimento do luxo associado ao produto seja real. 
 
6.2. CONSECUSSÃO DOS OBJECTIVOS DO TRABALHO  
 
Tendo como base os objetivos propostos destacamos brevemente o que se 
realizou para a sua consecução ao longo deste trabalho. 
 
1 - Este trabalho de Investigação teve como objetivo principal (objetivo 1 dete 
trabalho, ver epígrafe 2.1.1.) conhecer melhor o ambiente das marcas de 
perfumes no mercado da perfumaria seletiva em Portugal. 
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O marco teórico, sobretudo o capítulo relativo à compreensão das marcas de 
luxo em geral e em Portugal em particular, permitiram cumprir com este 
objetivo inicial. 
A realização do trabalho empírico permitiu também aportar um estudo 
exploratório sobre a forma de entender e aplicar o conceito de marca 
experiência às marcas de luxo. 
Este processo de mudança que as marcas e as empresas estão a viver foi o 
ponto de partida desta investigação. Centrámos o nosso estudo na análise de 
um conceito muito importante na literatura das marcas sobretudo no aspeto 
mais aplicado para os profissionais, mas que tem sido alvo de pouca 
investigação, nomeadamente de investigação centrada nas marcas de luxo e, 
menos ainda, no domínio dos perfumes e cosméticos. (Objetivo 1 de este 
trabalho ver epígrafe 2.1.1.) 
 
2 - Como objetivos secundários (Objetivos 2 e 3 deste trabalho, ver epígrafe 
2.1.1.), este estudo, pretende analisar, seguindo um modelo de estudo do caso 
de marcas de perfumes de luxo, como o conceito de marca experiência é 
apreendido e comunicado por diferentes integrantes da estrutura da empresa, 
nomeadamente diretores, e funcionários e players das empresas analisadas. 
Mais concretamente, quisemos analisar como os players das diferentes áreas 
de direção da empresa conceptualizam o conceito de marca experiencia e o 
comunicam aos demais parceiros na empresa e como estes o integram e 
comunicam ao consumidor final. 
Nesse sentido, desenhamos uma investigação para alargar o conhecimento da 
literatura sobre a forma como os players de duas empresas ligadas aos 
perfumes de luxo, La Prairie e Shiseido, por um lado entendem o que é a 
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marca experiência, e, por outro, como a comunicam (fase A e B). Estes dados 
são importantes para conhecer em que medida estes intervenientes do lado da 
empresa estão alinhados em torno de uma ideia comum e trabalham para que 
os clientes reconheçam a marca de luxo como única. 
 
De modo a recolhermos feedback por parte dos consumidores, realizámos um 
estudo quantitativo para conhecermos a forma como os consumidores de 
marcas de luxo entendem e se identificam com a marca experiência (fase C). 
 
4. Por último de acordo com o objetivo 4 deste trabalho (ver epígrafe 2.1.1.) 
analisámos a realidade das duas marcas na área da perfumaria e sugerir um 
modelo de marca experiência, adaptado às marcas de perfumes e cosméticos 
de luxo.  
 
Tanto a revisão teórica como a realização das fases A e B do trabalho empírico 
determinaram o modelo da marca experiência aplicável ao sector das marcas 
de luxo que está de acordo com o modelo propostona figura 10 
Neste modelo destaca-se a aplicação de duas dimensões, a nível interno e 
externo. Ao nível interno, a dimensão identidade da marca é o resultado do 
esforço que a marca faz por cuidar as suas características físicas (produtos e 
embalagens), psicológicos (ambiente criado à volta das marcas) e a 
comunicação das marcas. 
Ao nivel externo, a dimensão relações com os públicos é o resultado do esforço 
que a organização faz por cuidar as entre a marca e o consumidor final. 
Objetivo de todo este esforço das empresas é trabalhar a confiança e a 
credibilidade associada de modo intrínseco aos perfumes e cosméticos de luxo 
de modo a alcançar a fidelização do consumidor final. 
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Estudios futuros podrían abundar en su aplicación y ayudar a concretar y definir 
sus dimensiones y principales variables porpuestas en este trabajo a partir de 
la revisión teórica y del trabajo de campo desarrollado para su mejor definición. 
 
 
6.3. CONCLUSÕES  
 
Em primeiro lugar apresentamos conclusões de caracter geral sobre o estudo 
das marcas do ponto de vista da marca experiênciano mercado de perfumes e 
cosméticos de marcas de luxo. 
À medida que os diferentes mercados se foram alargando, as direções das 
marcas e os marketeers foram-se dando conta que os consumidores, dada a 
diversidade de oferta que pode chegar a confundir o cliente dificultando a 
escolha, queriam marcas com nomes que transmitissem confiança, porque 
queriam confiar nas marcas a que associavam uma variedade de razões, tais 
como frescura, qualidade e luxo. Os consumidores queriam marcas que, entre 
outros aspetos, fizessem a sua vida mais fácil e mais agradável; que os 
tornassem mais atraentes e socialmente aceites e desejados, no caso dos 
perfumes este “pedido” é notório. No mercado dos bens de luxo, esta ideia 
cresceu tornando-se imperativa.  
 
As marcas foram obrigadas a mudar de filosofia e de objetivos. Até meados do 
seculo XIX, o objetivo maior das empresas era o desenvolvimento e a troca de 
bens de consumo. No entanto, o crescente desenvolvimento tecnológico 
possibilitou a expansão, o desenvolvimento de marcas e produtos e o aumento 
da concorrência, obrigando à diferenciação das marcas concorrentes para 
ganhar mercado (Aaker, 1991; Diogo, 2008; Keller, 2003). 
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Além das identidades das marcas dos produtos e serviços criadas para o 
consumidor, foram desenvolvidos nas empresas sistemas de identificação que 
determinaram as normas standart para a criação de programas e sistemas de 
identificação que iam muito além da conceção de um logótipo ou da marca 
registada. As empresas multinacionais nas suas estratégias de comunicação, 
passaram a querer oferecer uma imagem visual favorável que pudesse ser 
utilizada para representar a grandeza da sua empresa, da sua marca. 
Procurava-se construir identidades corporativas pudessem ser reflexo de um 
estilo de uma personalidade.  
 
Hoje em dia, fruto da exigência do mercado global, a concorrência entre as 
empresas é muito acentuada o que colocou as marcas num lugar de destaque, 
não só pela imagem junto dos consumidores, e que contribui para elevar as 
vendas, mas também porque as marcas foram integradas no plano financeiro 
da empresa sendo-lhes atribuído um valor que eleva de forma global o valor 
das corporações.  
 
 
Os profissionais do marketing e os investigadores sabem que os consumidores 
procuram comprar marcas que lhes proporcionem experiências únicas e 
memoráveis, o que tornou o conceito de marca experiência alvo de grande 
interesse para os profissionais de marketing. O reconhecimento da importância 
do conceito está relacionado com o desafio de o comunicar, em primeiro lugar 
intramuros, para, posteriormente o comunicar aos clientes. 
 
O conceito de marca experiência está relacionado com as sensações, 
sentimentos, perceções e respostas comportamentais que podem ser 
evocadas por estímulos associados a marcas (Sahin et al., 2011). 
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A relação marca-consumidor, objetivo de todas as empresas, de sobremaneira 
as que trabalham com bens de luxo, depende, em grande parte, do sucesso da 
construção do significado da marca. Esse significado pode ser formado 
diretamente a partir da experiência do consumidor. A marca experiência surge 
quando os clientes usam a marca; conversam com outras pessoas sobre a 
marca; procuram informações da marca, falam com os amigos sobre a marca, 
participam nos momentos de promoções e de eventos (Ambler et al., 2002). 
 
Notavelmente a marca experiência atraiu a atenção dos profissionais de 
marketing. Estes profissionais entenderam que compreender como os 
consumidores percecionam a experiencia da marca é crítico para o 
desenvolvimento das estratégias de bens e serviços (Chattopadhyay & Laborie 
2005; Pine & Gilmore, 1999; Schmitt, 1999, 2003; Shaw & Ivens, 2002; Smith & 
Wheeler, 2002). 
 
 
 
 
O conceito marca, segundo Fontenelle (2002), passou a receber nos últimos 
anos um novo alento, voltado à perceção da imagem que a marca pode 
propiciar, isto é, às associações que os consumidores fazem com a marca 
relacionadas não tanto com as características e funções físicas dos produtos 
ou serviços, mas mais com os valores, ideias, sonhos ou desejos de uma 
geração. 
 
Estes aspetos são ainda mais notórios no mercado dos bens de luxo, o nosso 
tópico de investigação. Luxo, pode ser definido como um produto caro e 
extravagante que é difícil de obter, frequentemente é algo supérfluo e não 
necessário (Corbellini & Saviolo, 2009). Segundo Kastman, Goldsmith e Flynn 
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(1999), o desejo por status e luxo motiva bastante o comportamento do 
consumidor. Uma das razões que leva os consumidores a comprar marcas de 
luxo é o facto de a marca refletir qualidade superior (Wiedmann, Hennigs & 
Siebels, 2007). O prazer individual de saber-se distinto e único. 
 
Em particular os resultados da aplicação do trabalho de campo resultam nas 
seguintes conclusões mais específicas, os dados das nossas entrevistas estão 
alinhados com a literatura. Independentemente do papel desempenhado na 
organização, as entrevistadas estão conscientes da importância e história da 
marca que representam e, também, do facto de os clientes associarem as 
marcas de perfumes a bens de elevada qualidade e prestigio.  
 
Os clientes, na sua grande maioria, como todas as entrevistadas referem, 
entram nas lojas com uma ideia de produto e a função das vendedoras e 
Beauty Advisers é acolher o pedido e informar o cliente da importância e valia 
da sua escolha. Esta experiência está alinhada com a literatura que refere que 
as marcas de luxo são consideradas como imagens na mente dos 
consumidores.  
 
 
Estas imagens são compostas de associações com conceitos tais como preço 
elevado, qualidade, estética, raridade e especialidade (cf. Trommsdorff & Heine 
2008; Meffert & Lasslop 2003). Por esse motivo o acolhimento elegante ao 
cliente reveste-se de elevada importância. 
 
É importante divulgar informação mais específica sobre as marcas que 
vendem, embora algumas entrevistadas tenham referido lacunas neste aspeto 
que as empresas deveriam considerar como colmatar. 
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Os clientes escolhem os perfumes e cosméticos que compram em função da 
marca que eles associam a um conceito de prestígio, neste sentido como 
sugerem as marketeers entrevistadas, é crucial aumentar a performance da 
venda e elevar a confiança entre o consumidor e as vendedoras ou BA, 
conduzindo o cliente, através da simpatia e da qualidade do serviço à 
fidelização. 
 
Os resultados dos clientes investigados indicam que as marcas de perfumes e 
cosméticos são consideradas como marcas de luxo pela maioria dos 
questionados, e a maioria dos questionados concorda que teve uma 
experiência positiva ao comprar um perfume ou cosmético de luxo. Por 
exemplo, a fragrância do perfume é considerado por 81% questionados como 
extremamente importante e a maioria refere ter recebido um aconselhamento 
adequado para realizar a compra pretendida. Ainda que preliminares, estes 
dados são um feedback muito positivo para as duas marcas envolvidas. 
 
 
 
De facto, segundo Carrillo e Jiménez (2007), na economia global, para além do 
aspeto tangível dos produtos e serviços, os ativos intangíveis representam um 
valor decisivo para as organizações. Imersos numa etapa onde as ofertas são 
cada vez mais semelhantes entre si, a diferenciação obtém-se, na maioria das 
vezes, através de fatores que transcendem as características físicas do 
mercado. 
 
Ward e colaboradores (1999) afirmam que a característica central das marcas 
resulta exatamente dessa vantagem: constituírem promessas de valor, que 
devem ser relevantes para os consumidores, exequíveis para a empresa, 
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duráveis e credíveis no mercado. Os veiculadores dessa promessa são as 
vendedoras e as conselheiras de beleza, nesse sentido 
 
As empresas associadas aos perfumes de luxo, o discurso da diretora e das 
marketeers é claro, assimilaram a ideia que o papel do emblema se alterou não 
nos objetivos, mas nos meios. A simbologia assumiu um papel muito relevante 
nas escolhas. Hoje não é tão relevante o que a empresa fabrica, mas a forma 
como assina o seu nome. 
 
Neste contexto, marca é aquilo que o cliente compra (Kapferer, 1991). Uma 
determinada marca que está muito bem posicionada na mente do consumidor, 
significa que desfruta de elevada notoriedade, imagem, confiança, reputação. 
O elevado valor comercial atribuído a marcas (re)conhecidas e muito 
apetecidas pelos consumidores do mundo inteiro, sugere que o consumidor 
prefere em primeiro lugar a marca pela confiança que esta lhe transmite e 
escolhe o produto que a marca lhe oferece, estando disposto a pagar mais por 
um produto da “sua” marca preferida.  
 
 
As responsáveis pelas marcas referiram a importância de montar cenários de 
acolhimento ao cliente para o fazer sentir-se único. A elegância de ser 
exclusivo é uma tónica que, por exemplo, a responsável pelo marketing da La 
Prairie acentuou com a expressão suissness. A regra “3 dias, 3 semanas, 3 
meses” para protocolar o atendimento às clientes, é um exemplo de como a 
marca quer apoiar, mas também fidelizar clientes em produtos, claramente 
mais caros que a concorrência, mesmo relativamente a outra marca de luxo 
como a Shiseido. 
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Neste sentido os nossos dados corroboram o estudo de Ramalhoto (2013) que 
defende a criação de estruturas mentais que ajudem os consumidores a 
organizar o seu conhecimento acerca dos produtos e serviços de maneira a 
clarificar a sua tomada de decisão. 
 
A análise das marcas demonstra que estas têm aspeto físico – um produto 
central, uma cultura – um sistema de valores, um clima de relação com o 
público, e emitem um reflexo e um auto-reconhecimento do público. A imagem 
de uma marca pode estar baseada nas crenças e atitudes que os 
consumidores acreditam que tem (James et al., 1976), e até mesmo as 
ligações que eles fazem entre as características da marca e os sentimentos 
próprios (Oxenfeldt, 1974). Imagem é produto da perceção das pessoas, isto é, 
a forma como as pessoas pensam ou até imaginam que seja algo (Temporal, 
2000). 
 
Os nossos dados corroboram a literatura supracitada, de facto, acreditamos 
que a melhor maneira de entender uma marca está nas relações e imagens 
que os consumidores estabelecem com essa marca (Reynolds & Gutman, 
1984), pois são essas imagens que os ajudarão a decidir que produtos adquirir. 
 
Os dados das nossas entrevistas referem que globalmente os consumidores 
gostam de conhecer a história da marca e de conhecer detalhes associados, 
por exemplo ao tipo de algas que alguns cremes faciais incluem ou à 
importância da utilização do ouro na cosmética. Como referia eloquentemente 
uma Beauty Adviser com muita experiência neste sector: “Cleópatra banhava-
se em leite de burra, uma prática claramente exclusiva e única, para ter uma 
pele lisa e para prologar a vida. Todas as nossas clientes querem ser 
Cleópatras em sua casa, todas querem o tratamento único, aquele quê, que só 
Cleópatra tem e merece”. 
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Neste sentido, a formação e o treino em normas de urbanidade social e 
elegância no trato são tão importantes desenvolver entre os colaboradores. O 
mercado do luxo não rima com rudeza. Por este motivo, é importante que as 
entrevistadas realizem com esmero no atendimento, esforçando-se por 
explicar, com o maior detalhe possível, os produtos das várias marcas que 
vendem. 
 
O consumidor tende a comprar o produto que acredita ser coerente com a 
imagem que deseja ter (Sirgy, 1982). Por esse motivo, muitos autores 
defendem que a imagem da marca é mais importante que as próprias 
características do produto (Aaker, 1991). 
 
 
Keller (2003) analisa o conceito do valor da marca na perspetiva do 
consumidor, referindo que o valor da marca é a diferença resultante da 
resposta do consumidor ao marketing de uma marca.  
 
Acrescenta ainda que as fontes de valor da marca que advêm do seu 
conhecimento são a notoriedade e a imagem da marca. 
 
Os dados dos nossos questionários estão alinhados com a literatura, os 
resultados indicam que a imagem da marca associada aos perfumes e 
cosméticos de luxo é muito importante para cerca de metade dos 
questionados, sendo que 13% considera mesmo este aspeto extremamente 
importante. 
 
Este resultado concorda com outro obtido relativamente à importância que os 
clientes atribuem à identidade da marca aplicada a perfumes e cosméticos. De 
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facto, uma larga maioria, cerca de 70% dos inquiridos sublinhou a importância 
da identidade da marca e da necessidade de a identificar associada a elevada 
qualidade e luxo. 
 
A literatura refere desde há muito tempo que os consumidores não compram os 
produtos apenas pelo que estes são capazes de lhes oferecer, mas por tudo o 
que estes podem significar (Levy, 1959). Quando o consumidor vai às compras, 
pretende muito mais que produtos. No caso dos perfumes de luxo, o 
consumidor procura status e sofisticação.  
 
Este simbolismo na aquisição de uma marca pode decorrer do próprio 
significado do termo, de um símbolo, ou de uma combinação, destinada a 
identificar os produtos ou serviços de um fornecedor para os diferenciar das 
propostas de outros concorrentes (Kotler & Keller, 2006). As marcas de 
perfumes e cosméticos, na pessoa das entrevistadas, têm este racional 
incorporado e esforçam-se por comunicá-lo, dentro e fora da empresa. 
 
 
 
6.4. PRINCIPAIS CONTRIBUTOS DESTE TRABALHO  
 
Este trabalho iniciou com uma inquietação sobre os novos desafios das marcas 
em torno do conceito marca experiência; esta inquietação organizou-se em 3 
questões centradas respetivamente na identificação do modelo marca 
experiência e sua comunicação por parte dos players de duas marcas de 
perfumes de luxo (questões 1 e 2). Quisemos também conhecer o eco da 
comunicação da marca experiência nos clientes e elaborámos a terceira 
questão centrada na avaliação do impacto percebido pelos consumidores do 
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modelo de marca experiência. Realizámos um estudo quantitativo com 
inquérito à porta de lojas de perfumes.  
 
Globalmente, os nossos dados respondem às nossas três questões. Dada a 
lógica musculada das duas marcas, por exemplo a Shiseido estabeleceu os 
seus cinco princípios de gestão holística em 1921, os players das duas marcas 
apresentam discursos bastante identificados com o modelo marca experiência 
e reportam práticas comunicacionais adequadas ao estabelecimento de 
vínculos de qualidade com os clientes. Poderíamos terminar por aqui no nosso 
trabalho, mas poder-se-ia sempre levantar a questão quanto ao eco percebido 
por parte dos consumidores. 
 
Como está a ser recebida a comunicação da marca experiência pelos clientes? 
Os nossos dados, como já revelámos, apresentam notícias muito alentadoras 
para as duas marcas. O processo de instalação e divulgação da marca 
experiência não está concluído, mas, de acordo com os nossos dados, está em 
pleno desenvolvimento positivo.  
 
 
No final da revisão da literatura propusemos um modelo de marca experiência 
aplicado aos perfumes e cosméticos de luxo (cf. Figura 10). Este modelo 
resultou do nosso estudo da literatura. Constituiu o primeiro produto desta tese 
e contribui para a literatura pois não existem modelos de marcas experiência 
aplicados à área dos perfumes e cosméticos. Posteriormente realizámos 
entrevistas e administrámos questionários para mapear a identificação com a 
marca experiência e a fluidez da sua comunicação. 
 
Globalmente, ainda que preliminares e necessitando de estudos futuros que os 
corroborem, os nossos dados discutidos nestas últimas páginas validam o 
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modelo teórico apresentado. Neste sentido, o nosso trabalho aporta dados de 
interesse não apenas para as duas marcas que podem refletir mais 
aprofundadamente nos dados obtidos, mas também para a demais 
comunidade dos bens de luxo associados área dos perfumes e cosméticos. 
 
Esperamos que o nosso trabalho possa ser inspirador para analisar práticas de 
marca experiência e melhorar a qualidade das marcas. 
 

 
“O perfume é algo que penetra no âmago do ser” Aristóteles 
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 CAPÍTULO 7. 
LIMITAÇÕES DA 
INVESTIGAÇÃO E 
LINHAS FUTURAS 
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7. LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO 
 
A temática de marca experiência tem vindo a ser estudada por autores de 
outros países, no entanto apesar de existirem alguns trabalhos sobre o 
conceito não há até ao momento consenso entre as várias escalas de 
avaliação de marca experiência elaboradas até ao presente, nem estudos 
centrados no modelo marca experiência aplicado aos perfumes e cosméticos. 
 
Neste aspeto, foram sentidas limitações ao nível da revisão de literatura que é 
reduzida a nível global e particularmente sobre o setor da perfumaria em 
Portugal. Por outro lado, os estudos específicos sobre o mercado Português de 
perfumes e cosméticos de luxo são inexistentes. É de notar que não há 
informação organizada sobre a dimensão do mercado, sobre os resultados 
financeiros seja de forma global ou através das marcas de perfumes e 
cosméticos de luxo em Portugal, sobre as quotas de mercado, sobre 
estratégias de negócio ou estratégias de marketing dos produtos para Portugal. 
 
No mercado português, as marcas de perfumes e cosméticos têm desenvolvido 
a sua comunicação externa em torno da imagem da marca e das 
características dos perfumes e cosméticos. Os anúncios de publicidade, a 
comunicação ao nível da assessoria de imprensa e da organização de eventos, 
a comunicação digital (web e redes sociais) e o que é possível fazer ao nível 
das ações no ponto de venda forneceram algumas pistas que foram utilizadas 
para recolher informação junto das fontes primárias. 
 
O facto de a informação estar muito dispersa e de não existir publicação 
regular de determinados estudos sobre o mercado ou até sobre os hábitos de 
consumo de perfumes e cosméticos de luxo dos portugueses dificultou e tornou 
a investigação mais demorada, não tendo sido possível apresentar uma 
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imagem completa e real sobre os consumidores de perfumes e cosméticos de 
luxo em Portugal. 
 
A avaliar pelos dados que são divulgados internacionalmente ou até nos 
Estados Unidos (país de origem de alguma marcas de perfumes e cosméticos 
de luxo) é possível antever que este setor em Portugal é muito rentável. 
 
Referimos ainda que apesar de termos entrevistado players com diferentes 
responsabilidades no desenvolvimento da marca, poderíamos ter entrevistado 
mais players em cada função para conseguirmos obter uma imagem mais 
global da realidade do conceito marca experiência. 
 
 
7.1. LINHAS FUTURAS DA INVESTIGAÇÃO  
 
Este trabalho de investigação reúne informação que até ao momento se 
encontrava dispersa e que poderá ser ponto de partida para outros estudos 
futuros. 
 
O modelo sobre marca experiência orientado para as marcas de perfumes e 
cosméticos de luxo em Portugal proposto pelo autor que foi comprovado no 
âmbito deste estudo neste setor de atividade, poderá ser adaptado para outras 
marcas e deverá ser testado em investigações futuras. 
 
Com base neste estudo, parece relevante realizar outros estudos de 
investigação sobre as estratégias de marketing e de comunicação das marcas 
de perfumes e cosméticos em Portugal orientados para a comunicação digital e 
redes sociais. Por outro lado é fundamental estudar com maior profundidade a 
comunicação interna e a sua mais-valia para o negócio de uma forma global. 
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ANEXO 1. GUIÃO DE ENTREVISTA REALIZADA ÀS VENDEDORAS 
ESPECIALIZADAS DAS PERFUMARIAS PERFUMES & COMPANHIA 
 
Entrevista realizada a quarenta e cinco vendedoras especializadas distribuídas 
por treze perfumarias das maiores cidades de Portugal: Lisboa e Porto. 
1 - Considera importante divulgar junto do consumidor as mensagens da 
comunicação de cada marca de perfumes e cosméticos que é vendida nas 
perfumarias “Perfumes & Companhia”? 
 
2 - Na sua opinião, o ambiente de cada loja influencia a predisposição do 
consumidor para comprar perfumes e cosméticos de luxo? 
 
3 – O consumidor habitualmente decide a compra com base:  
Na comunicação da marca? 
No preço? 
Na marca e a fragrância? 
Ou pelo aconselhamento da vendedora/ Assistente? 
 
4 - É possível perceber caso a caso se algum dos factores mencionados 
anteriormente contribui mais para decisão de compra? 
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ANEXO 2. GUIÃO DE ENTREVISTA SOBRE MARCA EXPERIÊNCIA À 
DIRETORA DA EMPRESA DETENTORA DAS MARCAS 1 E 2 DE 
PERFUMES E COSMÉTICOS 
 
1 - O que são e como se comunicam marcas de Luxo, nomeadamente 
perfumes e cosméticos? Que estratégia seguiu para Comunicar marcas de 
luxo, considerando as características do mercado português (pequeno país e 
consumidores stylish segundo estudo da Nielsen, 2007)? 
  
2 – Como encara o conceito marca experiência aplicado aos perfumes e 
cosméticos de luxo?  
 
3 - Considera que as principais mensagens da estratégia de comunicação são 
compreendidas pelas funcionárias e transmitidas com eficácia para o 
consumidor? 
 
4 - O consumidor português percepciona da maneira correcta a comunicação 
da marca? 
 
5 - Há comunicação integrada? Isto é a comunicação é realizada primeiro para 
o publico interno e posteriormente para o público externo? 
 
6 - As acções de formação são frequentes? e eficazes? 
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ANEXO 3. GUIÃO PARA AS ENTREVISTAS REALIZADAS ÀS 
RESPONSÁVEIS DE MARKETING 
 
Estas entrevistas foram realizadas a: 
Responsável de Marketing da marca La Prairie 
Responsável de Marketing a marca Shiseido 
 
1 - O que são e como se comunicam marcas de Luxo, nomeadamente 
perfumes e cosméticos? Que estratégia seguiu para Comunicar marcas de 
luxo, considerando as características do mercado português? 
 
2 – Como encara o conceito marca experiência aplicado aos perfumes e 
cosméticos de luxo?  
 
3 – Como comunicar marcas de Luxo no mercado Português e quais os meios 
mais utilizados para comunicar? 
 
4 - A comunicação realizada parte da perspectiva que os clientes escolhem o 
perfume devido a: marca, experiência e envolvência da marca, embalagem, 
aroma, comunicação, promoção no ponto de venda (acções de promoção nem 
sempre são descontos no preço)… 
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ANEXO 4. GUIÃO PARA ENTREVISTAS ÀS “BEAUTY ADVISERS” DAS 
MARCAS SHISEIDO E LA PRAIRIE 
 
Beauty Advisers são as profissionais especializadas no aconselhamento dos 
perfumes e cosméticos que têm formação específica sobre os produtos das 
marcas, neste caso, Shiseido e La Prairie. O seu objetivo nas perfumarias é 
informar qual é o produto mais adequado a cada consumidor (a). 
 
Beauty Advisers são as funcionárias que pertencem a uma marca concreta e 
que por um acordo entre a marca de perfumes e cosméticos e a perfumaria 
ajudam as vendedoras no aconselhamento aos consumidores com o seu 
conhecimento específico acerca da marca que representam. 
 
Foram realizadas entrevistas a quinze Beauty Advisers. 
 
1. “Prestigio” - Os clientes que procuram Shiseido sabem que é uma marca de 

prestígio? 
 
2.  “Marca experiência” - Os clientes escolhem o perfume pela marca, 

embalagem, aroma, comunicação, envolvência, promoção no ponto de 
venda? 

 
3.  - Recebe formação acerca dos produtos que aconselha? 
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3.1.  Tem Formação “Técnica”: informação específica sobre o produto e para 
cativar o cliente (no sentido de construir um relacionamento com o cliente, 
fidelizar o cliente).  
 
 
 
3.2. Formação sobre a marca: História, missão valores, visão estratégia e 
comunicação, responsabilidade social, entre outros? 
3.3. Sabe qual o lema da marca?  
 
3.4.  Lembra-se da última campanha de publicidade realizada pela marca? 
(TV, Outdoor ou imprensa) 
 
3.4.1. Conhece o site da marca? Se sim, considera que transmite a imagem da 
marca? 
 
4.  O aconselhamento é fundamental no processo de decisão a compra? 
Porquê? 
 
5. - De que maneira as ações de promoção influenciam a venda?  
 
6. - Que tipo de acções são mais populares junto dos clientes? 
 
7.  Considera que os clientes fidelizados à marca são-no devido a:  
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- Imagem da marca?  
- História da marca?  
- Fragrância do perfume? 
- Mensagem da marca transmitida na publicidade? 
- Envolvência / ambiente / estilo da marca? 
- Interação funcionária / cliente? 
- Outras razões relacionadas com a loja / ponto de venda, por exemplo…. 
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ANEXO 5. QUESTIONÁRIO APLICADO AO CONSUMIDOR FINAL 
 
Questionário Marcas de Luxo – Mercado Perfumes e Cosméticos de Luxo 
em Portugal 
 
1. Concorda que teve uma experiência positiva ao comprar um perfume e/ou 
cosmético de Luxo? 
Considere na sua resposta a seguinte escala em que 1 corresponde a 
“Discordo em absoluto” e 5 corresponde a “Concorda fortemente”. 
 
Discordo em absoluto Discordo Neutro Concorda Concorda fortemente 

1 2 3 4 5 
 
Experiência 
positiva 
nesta 
perfumaria 

1 2 3 4 5 
     

 
 
2. Considera importantes os seguintes critérios aplicados (à marca experiência 
no que se refere) a perfumes e cosméticos de luxo? 
 
Considere na sua resposta a seguinte escala em que 1 corresponde a sem 
importância e 5 corresponde a extremamente importante. 
Sem 
Importância 

Pouco 
Importante 

Importante Muito 
Importante 

Extremamente 
Importante 

1 2 3 4 5 
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Critérios de Marca Experiência 
aplicados a produtos de luxo 1 2 3 4 5 

2.1. Imagem da marca       
2.2. Identidade da marca      
2.3. Design da marca      
2.4. Embalagem      
2.5. Comunicação      
2.6. Ambientes      
2.7. Fragrância do perfume      
2.8. Textura cosméticos de rosto 

/corpo 
     

2.9. Absorção do cosmético de rosto 
/corpo 

     

2.10. Se é extensão de marca de 
Luxo (Exemplo: Chanel) 

     

2.11. Preço / quantidade      
2.12. Outros      
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Informação do Inquirido 
 
 
3. Faixa etária 
 
Até 18  
19-30  
30-40  
41-55  
+ de 55  
 
 
4. Género 
 
Feminino  
Masculino  
 
 
5. Escolaridade 
 
Escolaridade obrigatória  
Secundário  
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Licenciatura  
Mestrado  
Doutoramento  
Outro  
 
 
6. Localidade 
 
 
 
Nota: Este questionário é parte de um estudo mais alargado que pretendia 
apurar informação não relevante para este trabalho empírico.  
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ANEXO 6. LISTA DE PERFUMES INDICATIVA DO MERCADO DE 
PERFUMES EM PORTUGAL 
 
 
LISTA DE PERFUMES DE LUXO 

Perfumes Femininos 

Balenciaga B.Balenciaga 
Balenciaga 
L’Essence 
L’Mer 
L’Eau Rose 
Rosabotanica 
Florabotanica 

Boss Black Boss Jour 
Boss Nuit 
Boss Femme 
Boss Essence de Femme 
Boss Intense 
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Boss Woman 

Boss Orange Boss Orange 

Boucheron Jaipur Bracelet 
Quatre 
Place Vendôme 
Pour Femme 

Britney Spears Fantasy 
Island Fantasy 
Radiance 

Burberry Baby Touch 
Brit 
Brit Rhythm 
Brit Sheer 
My Burberry 
Touch 
Weekend Women 
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The Beat for Women 
Body 
Body Tender 
Burberry Woman 

Bvlgari Aqua Amara 
Aqua Divina 
Jasmim Noir 
Mon Jasmim Noir 
Omnia Amethyste 
Bvlgari Omnia Crystalline 
Bvlgari Omnia Coral 
Bvlgari Eau Parfumée au Thé 

Cacharel Amor Amor 
Amor Amor Mon Parfum du Soir 
Noa 
Noa Summer 
Amor in a Flash 
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Anais Anais 
Eden 
Catch Me 
Amor Amor Summer 
Amor Amor Forbiden Kiss 
Scarlett 

Calvin Klein Downtown 
Eternity Summer 
Eternity 
Forbidden Euphoria 
Ckin2u her 
CKone shock femmale 
Reveal 
Eternity Now 
Eternity Nigth 
Eternity Aqua 
Endless Euphoria 
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Encounter Fresh 
Encounter 
Sheer Beauty 
Sheer Beauty Essence 

Carolina Herrera Ch Eau de Parfum Sublime 
CH 
CH L’Eau 
212 
212 Vip 
212 Vip Rosé 
212 Sexy 
Carolina Herrera 

Cartier Baiser Volé 
Declaration d’un Soir 
Decleration 
Eau de Cartier Essence 
Eau de Cartier Essence d’Orange 
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Eau de Cartier Goutte de Rose 
Must 
Cartier de Lune 

Chanel Nº5 
Nº19 
Chance 
Nº19 Poudré 
Allure 
Allure 
Chance Eau Fraiche 
Chance Eau Tendre 
Coco Mademoiselle 
Cristalle Eau Verte 
Cristalle 
Coco 

Chloé Chloé 
Chloé Intense 
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L’Eau de Chloé 
Love 
Love Florale 
Love Intense 
Love Story 
Roses de Chloé 
See by Chloé 

Clinique Aromatics Elixir 
Aromatics in White 
Calyx 
Happy 
Happy Heart 

Courrèges Blanc de Courèges 
Rose de Courèges 

Custo Barcelona Enjoy Custo Barcelona 
Custo Woman 
Glam Star 
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Pure Custo 

Davidoff Cool Water Woman 
Nigth Dive 
Sensual 
Sea Rose 
Tender Sea Rose 

Diesel Loverdose 
Fuel For Life Unlimited 

Dior J’adore 
Miss Dior 
Hypnotic Poison 
Dior Addict 
Dune 
Poison 
Escale à Parati 
Midnight Poison 
Dior Addict Eau Fraiche 
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Hypnotic Poison Eau Sensuelle 
Dior Adict Eau Sensuelle 

DKNY Woman 
Be Delicious Fresh Blossom 
Be Delicious Woman 
Be Delicious Woman Blossom 
Golden Delicious 
PureDKNY 

Dolce& Gabanna Light Blue 
The One  
Pour Femme 
3 Le l’Imperatrice 
The One Desire 
Pour Femme Intense 
Light Blue Portofino 
Rose the One 

Eisenberg J’ose 
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I Am 
Love Afair 
Rouge & Noir 
So French 
Tentation 
Back to Paris 
Diabolique 
Eau Fraiche 

Elie Saab Le Parfum 

Elizabeth Arden Untold 
5Th Avenue 
Green Tea 
Green Tea Cherry Blossom 
Red Door 

Escada Cherry in the Air 
Especially Escada 
Magnetism 
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Escada Joyful 

Estée Lauder Bronze Goddess 
Pleasures 
Pure White Linen 
Pure White Linen Light Breeze 
Sensous 
Intuition 
Knowing 
Modern Muse 
Private Collection Jasmim White Moss 
Private Collection Tuberose Gardenia 
White Linen 

Fendi Fan di Fendi 
Fan di Fendi Extreme 

Giorgio Armani Acqua di Gioia 
Si 
Armani Code Femme 
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Armani Code Femme Satin 
Armani Code Luna 
Acqua di Gioia Essenza 
Emporio Armani Diamonds Elle 
Idole d’Armani 

Givenchy Amarige 
Organza 
Very Irrestible Givenchy 
Ange ou Demon Le Secret 
Ange ou Demon Le Secret Elixir 
Dahlia Divin 
Dahlia Noir 
Dahlia Noir L’Eau 
Ange ou Demon Le Secret Elixir 
Live Irresistible 
Play 

Gucci Rush 
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Gucci Premiere 
Envy Me 
Flora by Gucci 
Gucci Guilty Intense 
Gucci Guilty Diamonds 
Gucci Guilty 
Gucci Guilty Black 

Guerlain Le Petit Robe Noire 
Samsara 
Shalimar Eau Initial 
Terracotta 
Aqua Allegoria 
Idylle 
Idylle Eau 
Insolence 

Hermès Jour d’Hermès 
Jardim Monsieur Li 
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Jour d’Hermès Absolu 
Voyage d’Hermés 

Hugo Hugo Woman 
Hugo Deep Red 
Hugo XX 

Issey Miyake L’eau D’Issey Florale 
L’eau D’Issey 
Pleats Please 

J. Del Pozo Halloween 
Ambar 
Esencia de Duende 

Jean Paul Gaultier Classique 

Jennifer Lopez Live Luxe 

Juliette Has a Gun Laddy Vengeance 
Mad Madame 
Not a Perfume 
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Romantina 
Vengeance Extrême 
Annyway 
Citizen Queen 
GentleWoman 
Miss Charming 
Moon Dance 

Justin Bieber The Key 
GirlFriend 
Someday 

Kenzo Flower by Kenzo 
Flower in The Air 
Jeu D’Amour 
Kenzo Amour 
L’eau par Kenzo 
Jungle Elephant 
L’Eau2 for Her 
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Madly Kenzo 

La Prairie Midnight Rain 
Silver Rain 

Lacoste Pour Femme 
Eau Lacoste Sensuelle 
Eau Lacoste pour Femme 

Lancaster Lancaster Fragrancia 

Lancôme La Vie est Belle 
Ô Oui 
La Nuit Trésor 
Magie Noire 
Trésor in Love 
Trésor 
Trésor Midnight Rose 
Ô D’Azur 
Poême 
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Hypnôse 
Ô de L’Orangerie 
Ô de Lancôme 
Miracle 

Lanvin Eclat D’Arpege 
Lanvin me L’eau 
Jeanne Lanvin Couture 

Lolita Lempicka Elle L’Aime 
Lolita Lempicka 
Si Lolita 
Sweet 

LuluCastagnette Lady Castagnette in White 
Lady Castagnette Blue Addiction 
Secret de Lulu 
Lulu Rose 
Lulu je t’M :-) 
Lulu Forever 
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Marc Jacobs Lola 
Oh Lola 
Bang 
Honey 
Daisy Eau So Fresh 
Daisy 
Daisy Dream 
Daisy Dream Forever 
Dot 
Decadence 

Mauboussin M Pour Elle 
Rose Pour Elle 

Mercedes-Benz Mercedes Benz For Women 
Rose 
Mercedes Benz L’Eau For Women 

Montblanc Individuelle 
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Femme 
Emblem 
Legend 
Presence Femme 

Moschino Cheap and Chic 
Cheap and Chic Stars 
Chic Petals 
Glammour 
Hippy Fizz Cheap and Chic 
Funny! 
Light Clouds Cheap and Chic 
I Love Love Cheap and Chic 
Pink Bouquet 

Narciso Rodriguez For Her 
Narcizo 

Nina Ricci Nina Nina 
Nina 



LAS MARCAS DE PERFUMES DE LUJO EN PORTUGAL - TESIS DOCTORAL  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

285 
FILIPE SALES LUIS FONSECA ROSÁRIO 

Ricci Ricci 
Nina L’Eau 
L’air du Temps 

Paco Rabanne Lady Million 
Lady Million eau My Gold 
Black XS For Her 
Olympéa 
Black XS L’Excès For Her 
Ultraviolet Woman 

Parfums Grés Cabotine 

Prada Infusion D’Iris 

Prada Prada 
Infusion D’Iris 
Prada Candy 
Prada Candy Florale 

Ralph Lauren Ralph 
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Ralph Fresh 
Romance 

Rihanna Rebelle 

Roberto Cavalli Just Cavalli 
Acqua di Cavalli 
Roberto Cavalli 

Rochas Eau de Rochas 

Shakira Aphrodisiac Elixir 
Elixir by Shakira 
S by Shakira 
S by Shakira Aquamarine 
S by Sahkira Eau Florale 
Wild Elixir by Shakira 

Shiseido Ever Bloom 
Zen Gold 
Zen 
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SWAROVSKI Miss Aura   
Love Colletion 
Aura by Swarovski 

Thierry Mugler Angel 
Alien 
Alien Essence Absolue 
Womanity 
Innocent 

Tom Ford Black Orchid 
Velvet Orchid 
Noir Pour Femme 

Tommy Hilfiger Tommy Girl 
Eau de Prep Tommy Girl 
Tommy Girl Brights 
Loud for Her 

Valentino Valentina Assoluto 
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Valentina 
Valentina Acqua Florale 

Versace Bright Crystal 
Bright Crystal Absolu 
Crystal Noir 
Eros Pour Femme 
Versence 
Yellow Diamond Intense 

Viktor & Rolf FlowerBomb 
FlowerBomb Extreme 

Yves Saint Laurent Manifesto 
Paris 
Elle 
Opium 
Opium Vapeur 
Cinema 
Parisienne 
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In Love Again 
Rive Gauche 
Parisiense à L’Eau 
Yvresse 
Y 
Black Opium 

 
 

Perfumes Masculinos 

1. Azzaro Azzaro pour Homme 
Night Time 
Chrome 
Chrome Intense 
Chrome Sport 
Chrome United 
Club men 
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2. Baldessarini Nautic Spirit 
Secret Mission 
Ambré 
Del Mar 
Signature 
Ultimate 

3. Boss Boss Bottled 
Boss Bottled Night 
Boss Bottled Sport 
In Motion 
Orange Men 
Selection 
Soul 
Element 
Energise 
Just Diferent 
Hugo Man 
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Hugo Red 
Hugo XY 
The Scent 

4. Carolina 
Herrera 

212 Men 
212 Vip Men 
212 Sexy Men 
CH Men 
CH Men Privé 
CH Men Sport 
Herrera for Men 

5. Cartier Pasha 
Roadster 
Roadster Sport 

6. CK Ck one 
CK Be 
CK Free 
CK one Shock Male 
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CKin2u 
Encounter 
Eternity 
Eternity Nigth Men 
Eternity Summer for Men 
Euphoria Men 
Man 
Reveal Men 

7. Cristiano 
Ronaldo 

Legacy 

8. Davidoff Adventure 
Champion 
Champion Energy 
Cool Water 
Cool Water Night Dive 
Hot Water 
The Brilliant Game 
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The Game 
The Game Intense 

9. Giorgio Armani Acqua di Gio Homme Essenza 
Acqua di Gio Homme Profumo 
Acqua di Gio Homme 
Armani Code 
Armani Code Ice 
Armani Code Special Blend 
Armani Code Sport 
Armani Code Ultimate 
Armani Eau d’Arômes 
Armani Eau de Nuit 
Armani Eau Pour Homme 
Armani Mania 
Eau de Cèdre 
Emporio Armani Il 

10. Jean Paul Le Male 
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Gautier Le Male Terrible 
Le Male Ultra 
Kokorico 

11. Kenzo Kenzo Homme 
Kenzo Homme Boisée 
Kenzo Homme Sport Extreme 
L’Eau par Kenzo Homme 
‘Eau for Him 

12. Paco Rabanne 1 Million 
1 Million Intense 
Black XS 
Black XS L’Excès for Him 
Pour Homme 
Invictus 
Ultraviolet Man 
XS 

13. Ralph Lauren Big Pony Blue 
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Big Pony Red 
Polo 
Polo Red 
Polo Blue 
Polo Red Intense 
Polo Sport 
Safari 

14. Yves Saint 
Laurent 

Body Kouros 
Homme 
Homme Libre 
Jazz 
Kouros 
L’Homme 
L’Homme Libre 
L’Homme Sport 
L’Homme YSL Gingembre 
La Nuit de L’Homme L’Intense 
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M7 
Nuit Frozen Cologne 
Opium Pour Homme 
Pour Homme 
Rive Gouche Pour Homme 

  



LAS MARCAS DE PERFUMES DE LUJO EN PORTUGAL - TESIS DOCTORAL  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

297 
FILIPE SALES LUIS FONSECA ROSÁRIO 

 
ANEXO 7. LISTA DE COSMÉTICOS 
 
 

LISTA DE MARCAS DE COSMÉTICOS DE LUXO 

Anne Möller 
Anthony 
Biotherm 
Black Up 
Carita 
Chanel 
Clarins 
Clinique 
Dior 
Elizabeth Arden 
Estée Lauder 
Guerlain 
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Jeanne Piaubert 
José Eisenerg 
Juvena 
La Mer 
La Prairie 
Lab Series 
Lancaster 
Lancôme 
Marlies Möller 
NOVexpert 
Sensai 
Shiseido 
Swiss Line 
Swissperfect 
Valmont 
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"El perfume es algo que penetra en el núcleo del ser" Aristóteles. 
 
 
I. RESUMEN 
 
Esta tesis doctoral surge de la necesidad de comprender mejor el entorno de las marcas de los 
perfumes y cosméticos de lujo en Portugal, temática que ha sido poco estudiada hasta ahora. 
 
En la evolución del concepto de marca se puede observar cómo estas ya no son sólo un 
símbolo de distinción sino que se han convertido en un activo empresarial de naturaleza  
intangible que agrega valor a los productos y servicios. (Aaker, 1991; Carrillo Durán, 2013; 
Keller, 2003; Rouen, 2003; Villafañe 2008). 
 
Cabe destacar que, definir y aclarar qué es la experiencia de marca ha atraído la atención de 
las principales empresas en su interés por entender mejor como los clientes consumidores la 
perciben, lo que resulta ser fundamental para el desarrollo de estrategias para los productos y 
servicios (Chattopadhyay y Laborie 2005; Pine & Gilmore, 1999; Schmitt, 1999 2.003; Shaw y 
lvens, 2002; Smith y Wheeler, 2002). 
 
Este planteamiento nos llevó al desarrollo de un trabajo de investigación sobre la experiencia 
de marca (Brakus et al, 2009; Hanna y Rowley, 2013; Ramaseshan y Stein, 2014) de perfumes 
y cosméticos de lujo . 
 
El estudio empírico se ha desarrollado en tres fases e involucró métodos cualitativos 
(entrevistas en profundidad con los profesionales responsables de la gestión y venta de 
marcas, fases A y B del estudio) y cuantitativo (cuestionario para el consumidor final, fase C del 
estudio). 
 
En general, aunque se trate de un estudio exploratorio, los datos obtenidos contribuyen a 
definir el modelo teórico de marca experiencia presentado en este trabajo (ver descripción del 
modelo en el cuerpo de la tesis), que aporta datos de interés para la marcas de lujo (tales como 
perfumes y cosméticos asociados) en Portugal. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DE INTERÉS 
 
Este trabajo de investigación tiene como objeto de estudio las marcas de perfumes y 
cosméticos de lujo en el mercado portugués. Se trata de un tema aún poco estudiado que tiene 
interés porque, por una parte, los portugueses son principales consumidores de perfumes y 
cosméticos, y por otra parte, es imposible no tener en cuenta que los perfumes son una parte 
sustancial de las marcas que componen el mercado del lujo a nivel mundial. 
 
Al iniciar la búsqueda bibliográfica, se encontró rápidamente que la literatura sobre este tema, 
en referencia al mercado portugués era muy escasa y que este mercado en particular tiene una 
estructura muy específica. 
 
Las marcas de perfumes se han estudiado hasta ahora desde el punto de vista del marketing, 
haciendo hincapié en el concepto de marcas asociadas a los productos, cuando en realidad, 
este sector empresarial podría a priori aceptar la adopción del concepto de “experiencia de 
marca” o “marca experiencia” en la gestión de las mismas. La adopción del concepto de 
experiencia de marca implica un cambio de mentalidad para las empresas que hasta ahora han 
trabajado sus marcas como meras representaciones de sus productos en lugar de como 
experiencias globales. 
 
El mercado de la perfumería tiene algunas peculiaridades que hacen que sea posible cambiar a 
una forma de gestión más cercana a la marca como una experiencia global que implica 
también a la empresa y no solo a la forma de identificar los productos. Por estas razones, es 
necesario abundar en el conocimiento de la dinámica de las empresas del mercado de los 
productos de lujo, para profundizar en la comprensión del concepto de marca experiencia en la 
industria de los perfumes y por extensión, de los cosméticos de lujo, particularmente en 
Portugal. 
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2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El tema de esta investigación surge ante la escasa información existente sobre las marcas de 
lujo de perfumes en Portugal, por lo que la revisión de la literatura se ha extendido al tema de 
las marcas de lujo a nivel internacional. En resumen, se puede decir que la investigación de las 
marcas de lujo ha sido desarrollada hasta el momento desde la perspectiva de las marcas de 
moda y accesorios de lujo. En cuanto al tema de los perfumes, específicamente, no se 
encontró literatura de base hasta la fecha. 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
Este trabajo tiene como objetivo estudiar la experiencia de la marca en relación con los 
perfumes y las marcas de cosméticos de lujo comercializados en Portugal. Este tema surgió 
debido a la experiencia profesional previa del doctorando, que ha trabajado durante muchos 
años en el mercado de la perfumería selectiva y ha estado impartiendo docencia sobre el tema, 
como profesor invitado, en cursos de comunicación en la universidad. En la actualidad el 
doctorando es responsable de una tienda digital de marcas de lujo de perfumes. 
 
2.1.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
Este trabajo plantea estudiar la forma de entender el concepto de marca experiencia por parte 
de los responsables y consumidores de las marcas de lujo en Portugal. Este objetivo se 
desglosa en tres fases para su consecución,  yendo desde lo general a lo particular. 
 
1 – En primer lugar y en términos generales, este trabajo de investigación tiene como objetivo 
conocer mejor el ámbito de las marcas de perfumes, en el mercado de la perfumería selectiva 
en Portugal. 
 
2 - Como objetivos secundarios, este estudio pretende examinar como el concepto de 
experiencia de marca es entendido y aprehendido por diferentes miembros de la estructura de 
las empresas implicadas, es decir, directores/gestores de las marcas analizadas. 
 
3. En tercer lugar y más específicamente, queremos conceptualizar a través de los 
participantes de las diferentes áreas de gestión de la empresa, como se entiende el concepto 
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de experiencia de marca y cómo lo integran y comunican al resto de la estructura de la 
empresa y al consumidor final. 
 
4. Por último, nuestro objetivo es analizar la realidad de las marcas en el área de perfumería y 
proponer un modelo de experiencia de marca, adaptado a las marcas de perfumes y 
cosméticos de lujo. 
 
2.1.2. CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN 
 
La primera pregunta que cualquier investigador debe hacerse es saber si el estudio que va a 
realizar incurrirá en una determinada hipótesis de Investigación. La decisión al respecto de la 
enunciación de hipótesis dependerá de la posibilidad de poder validarlas con los datos que se 
esperan alcanzar. Las hipótesis científicas son una parte importante del trabajo de 
investigación, ya que constituyen premisas en torno a una teoría particular que deben ser 
validadas por un método científico. 
 
Esta investigación es exploratoria y está centrada en el concepto de marca experiencia 
asociado al mercado de los perfumes y cosméticos de lujo, áreas aún poco estudiados en 
Portugal. Por la propia naturaleza de los  estudios exploratorios estos no suelen presentar 
hipótesis sino cuestiones de Investigación que se esperan responder. 
 
Esta investigación tiene además como base un estudio previo realizado anteriormente para la 
consecución del Diploma de Estudios Avanzados, por el autor, que hizo posible la observación 
de una serie de procedimientos que empezaban a ponerse en práctica. El análisis preliminar de 
estas primeras impresiones, con este primer trabajo, abrió la posibilidad de llevar a cabo 
estudios más amplios sobre este tema. 
 
Por esta razón, teniendo en cuenta las aportaciones de Alloza (2008) para el sector bancario,  
las posibles cuestiones de investigación de este estudio se centran en el estudio de la 
experiencia de marca, pero aplicada a las marcas de perfumes y cosméticos de lujo. Nuestro 
objetivo es analizar la realidad de dos marcas (La Prairie y Sisheido) en el área de 
perfumería/cosmética y proponer un modelo de experiencia de marca, adaptado a las marcas 
de perfumes y cosméticos de lujo en Portugal (ver descripción del modelo en el cuerpo de la 
tesis doctoral). 
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De esta manera, proponemos una primera cuestión de alcance general en donde nos 
preguntamos por la existencia de una cierta alineación de los distintos agentes interesados en 
las empresas analizadas en torno al concepto de marca experiencia.  
 
La segunda cuestión, también general es acerca de su propia percepción del proceso de 
aplicación de la marca experiencia en el sector de las marcas de perfumes y cosméticos de 
lujo. El objetivo es profundizar en el conocimiento de la existencia de la marca experiencia a 
partir de dos marcas de perfumes y cosméticos de lujo, que tienen un comportamiento 
comercial diferente en el mercado. Identificamos pues como la primera marca a La Prairie y la 
segunda marca, Shiseido. 
 
Más tarde se enunció una tercera cuestión de investigación centrada en el impacto de la 
experiencia de marca percibida por los clientes. Después de analizar la alineación de las partes 
interesadas en el proceso de construcción e implementación de la experiencia de marca, la 
meta era examinar en qué medida esta experiencia de marca está siendo entendida por el 
consumidor. 
 
De esta manera  se enuncian las siguientes cuestiones de Investigación de forma concreta: 
 
C1: De acuerdo con las diferentes partes interesadas en el proceso (es decir, los vendedores 
de tienda, asesores de belleza, director de marca, directores de marketing de ambas marcas 
analizadas y formador de asesores de belleza) por parte las empresas objeto de este estudio 
(es decir, La Prairie y Shiseido ) ¿existe una determinada alineación entre su discurso y el 
modelo de la experiencia de marca?. 
 
En base a esta cuestión se entiende que es necesario demostrar que el discurso de los 
diferentes actores en el proceso (es decir, los vendedores en la tienda, asesores de belleza, 
directores de marca, directores de marketing y formadores de asesores de belleza) está 
alineado con el modelo de marca experiencia, ya que la dirección de la marca deberá definir e 
implementar la gestión de mensajes a comunicar sobre ellas. Además, es importante 
comprender el grado en que una marca con fuerte identidad, y que ofrece diferentes productos, 
desarrolla su trabajo en términos de marca experiencia, y cómo cada uno de los actores 
perciben la experiencia de marca. 
 



LAS MARCAS DE PERFUMES DE LUJO EN PORTUGAL - TESIS DOCTORAL  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

310 
FILIPE SALES LUIS FONSECA ROSÁRIO 

C2: Los diferentes actores del proceso (es decir, los vendedores de tienda, asesores de 
belleza, director de marca, directores de marketing de las dos marcas analizadas y formador de 
asesores de belleza) ¿son conscientes de que el trabajo que desarrollan y ponen en práctica 
contribuye en sí mismo un modelo de marca experiencia?. 
 
Esta cuestión debe demostrar que los diferentes actores involucrados en la organización de la 
política de acción de la marca, el diseño y el control de la estrategia de ventas y las ventas 
efectivas de productos son conscientes de que el esfuerzo de comunicación cruzado con el 
esfuerzo de formación, contribuirá a la construcción e implementación de la experiencia de 
marca. 
 
Es importante analizar esta situación porque cualquier dirección que gestiona los 
procedimientos internos que contribuyen a la gestión de la marca y la comunicación de esta 
hacia el público externo, o bien hacia los profesionales expertos en asesorar sobre los 
perfumes y cosméticos de marcas de lujo (que a su vez están en condiciones de comunicar al 
consumidor los mensajes más importantes de tales marcas), pueden contribuir a la imagen 
positiva y la reputación de la misma, según lo sugerido por los estudios de Villafañe (2004). 
 
C3: Por último, la tercera cuestión de investigación se centró en el impacto percibido por la 
experiencia final en torno a la marca por parte de los consumidores. ¿Son los clientes de las 
marcas analizadas conscientes de la labor realizada por las empresas para implementar un 
modelo de marca experiencia?. 
 
Como se explica anteriormente, las empresas deberían construir un modelo de experiencia de 
marca y aplicarla sobre el terreno. Sin embargo, incluso si las marcas confían en que el modelo 
es claro para todos los empleados y se está aplicando adecuadamente por los diferentes 
actores, es importante contar con mecanismos de control sobre la eficacia percibida de este 
modelo por parte del cliente final. Sería inútil tratar de crear una experiencia de marca que no 
es reconocida por el público. En este sentido, esta cuestión nos ayudará a conducir un estudio 
cuantitativo con los clientes de las marcas de lujo estudiadas. 
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2.2. ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 
Este trabajo de investigación incluye una revisión de la literatura en su primera fase y una 
segunda parte que afronta el estudio empírico. 
 
El capítulo uno se ocupa de los orígenes de las marcas, habiendo sido relizada una revisión 
bibliográfica que permite dibujar un trazado histórico de la trayectoria y desarrollo de la marca 
hasta la actualidad. También se presenta la definición de marca como concepto, así como su 
importancia en el contexto de la gestión empresarial, ya que las marcas son ahora 
consideradas como un activo intangible, de acuerdo con la literatura en el campo de la 
comunicación empresarial. 
 
El capítulo dos se ocupa de las marcas de lujo. La revisión de la literatura discute el concepto 
de bienes de lujo en torno al cual se desarrolla el concepto de marcas de lujo. En este capítulo 
también se analiza el concepto de perfume como bien de lujo a través de una breve 
aproximación a la ruta histórica del perfume. Esta sección tiene como objetivo profundizar en el 
conocimiento de la evolución del perfume desde la etapa en la que su producción era hecha a 
mano, como bien escaso y utilizado por la alta  sociedad como signo de riqueza y poder. 
 
El tercer capítulo analiza el concepto de experiencia de marca que surge de la revisión de la 
literatura sobre la investigación llevada a cabo recientemente. Este concepto viene después de 
la propia evolución del concepto inicial de marca, que refuerza el valor de la misma y su 
posición como un activo intangible. 
 
El capítulo cuatro presenta un enfoque genérico sobre el entorno de los perfumes y cosméticos 
de lujo en el mercado portugués. Este es un sector poco estudiado, por esta razón los datos de 
mercado son escasos, sobre todo en lo referido al mercado de perfumes y cosméticos de lujo. 
 
El capítulo cinco presenta el estudio empírico de este trabajo de investigación. El estudio 
empírico se basó en un estudio exploratorio dividido en tres fases que abarcan desde el estudio 
del fabricante o productor de la marca de lujo, la distribución o intermediarios (tiendas en donde 
se distribuye) y el consumidor final de la marca. 
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Fase A: se realizó un estudio de tipo cualitativo que se desarrolló con los gerentes de las 
tiendas y vendedoras de perfumes del mayor grupo de perfumerías de Portugal: Perfumes & 
Companhia, con un total de 15 tiendas, dos de Oporto y 13 de Lisboa, a través de la entrevista 
en profundidad. En cada tienda fueron entrevistadas la responsable de la tienda y dos 
vendedoras escogidas aleatoriamente, durante 20 minutos cada una.  
 
El total de la muestra de esta fase contó con 45 profesionales, con edad media de 32 años 
(DP=2,31). La experiencia profesional media de las gerentes fue de 5 años (M=5 años, 
DP=0,75) y de las vendedoras osciló más siendo la media de 3 años (M=3 años, DP=1,25).  
 
Los datos preliminares de esta fase señalaron la posibilidad de existencia del concepto de 
marca experiencia en el mercado de los perfumes/cosméticos de lujo. 
 
Fase B: a partir de esta experiencia inicial, un segundo estudio exploratorio, también cualitativo, 
se realizó con los directores, jefes de las marcas y asesores de marcas de perfumes y 
cosméticos de lujo a través de la entrevista en profundidad. Esta muestra fue entrevistada en 
sus respectivas sedes de trabajo, no en las tiendas.  
 
La muestra de esta fase envolvió a 15 consultoras de belleza con edad media de 37 años 
(DP=1,1) y una experiencia profesional de 12 años de media (DP=2,1). En esta etapa se 
entrevistó también a una directora general, dos directoras de marketing y una formadora de 
belleza con edad media de 43 años (DP=,41). La experiencia profesional, de estas últimas 
entrevistadas, rondó los 20 años (DP=5,31). 
 
El objetivo fue el análisis del concepto de experiencia de marca en los cosméticos y perfumes 
de marcas de lujo que se comercializan en Portugal, entre ellos: La Prairie (cosméticos) y 
Sisheido (perfume). El análisis de la información recogida mostró resultados más definitivos sin 
menoscabo de la necesidad de seguir realizando estudios que así lo confirmen. 
 
Así el estudio de natureza cualitativa (Fases A y B) realizado junto a los expertos permitió 
concluir que las marcas analizadas están trabajando en la dirección de la marca experiencia e 
implementando una metodologia adecuada que está reportando resultados positivos.  
 
Habiendo comprobado anteriormente que el concepto está siendo implementado con eficacia, 
se precisaba investigar la percepción del consumido final sobre el concepto de marca 
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experiencia, una vez que se confirma que las técnica utilizadas en su implantación van en la 
línea adecuada.  
 
Fase C: por último, se realizó un estudio cuantitativo a través de un cuestionario a 
consumidores, a pie de tienda, que completó la visión de la percepción de los clientes sobre la 
experiencia de marca que estaba siendo desarrollada por las empresas propietarias de las 
marcas. 
 
Se aplicó un cuestionario al consumidor final, para conocer si los consumidores portugueses 
tienen una noción clara del concepto de marca experiencia implantado por las organizaciones 
 
Los cuestionarios fueron administrados individualmente a las salidas de las tiendas.  Los 
entrevistados fueron obsequiados con una muestra de perfume. Participaron en el estudio 427 
consumidores (as) que aceptaron responder (con una tasa de respuesta del 93%). De estos 
participantes, el 80% fueron mujeres. La edad media oscilaba entre los 30 y 47 años con una 
media de 36 años (DP= 5,5). El nivel de estudios medio de esta muestra era elevado, ya que el 
65% referió poseer una licenciatura, el 15% había concluido el 12º año. El restante 20% se 
distribuyen entre los que han tenido un nivel escolar más bajo o no han respondido a esta 
cuestión 
 
El cuestionario fue aplicado en 15 perfumerias (la lista está en el cuerpo de tesis) de Lisboa y 
Oporto (por ser las ciudades de mayor consumo de productos de lujo). 
 
En el sexto capítulo se presentan los resultados. En el séptimo capítulo se lleva a cabo la 
discusión de los resultados y por último se presentan las conclusiones. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
En términos generales, se concluye en primer lugar, con algunas ideas de carácter general 
derivadas de la revisión teórica y de la aplicación de la metodología. 
 

1. Ante la expansión de los mercados, los principales gestores de las marcas y los 
vendedores se han dado cuenta de que los consumidores, teniendo en cuenta la 
diversidad de la oferta, podían llegar a sentirse confundidos a la hora de elegir, lo que 
les llevará a preferir marcas que transmitan confianza, y así confiar en las marcas que 
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aglutinen una serie de valores contenidos en su identidad de marca, tales como la 
frescura, la calidad y el lujo. Los consumidores quieren marcas que, entre otras cosas, 
les hagan su vida más fácil y más agradable. En el caso de los perfumes esta 
"motivación" es notoria. En el mercado de bienes de lujo, esta idea se convirtió en un 
imperativo. 
 

2. Las marcas se han visto obligados a cambiar su filosofía y objetivos. Hasta mediados 
del siglo XIX, el principal objetivo de la empresa era el desarrollo y el intercambio de 
bienes de consumo. Sin embargo, el creciente desarrollo tecnológico permitió la 
expansión. El desarrollo de marcas y productos, y una mayor competencia, obligaron a 
la diferenciación de las marcas de la competencia para ganar mercado (Aaker, 1991; 
Diogo, 2008; Keller, 2003). Así, las identidades de las marcas de productos de lujo 
creados para el consumidor, van mucho más allá del diseño de un logotipo o marca 
comercial. Las empresas multinacionales en sus estrategias de comunicación, 
empezaron a no querer ofrecer solo una imagen visual favorable que podría ser 
utilizada para representar la grandeza de su empresa, su marca. El objetivo era 
construir identidades corporativas que podrían ser reflejo de un estilo y de una 
determinada personalidad corporativa, no solo una imagen visual. 
 
A día de hoy, en la demanda del mercado mundial, la competencia entre las empresas 
del bienes de lujo es muy fuerte y esto puso a las marcas en un lugar destacado, no 
sólo para ofrecer una imagen a los consumidores, y ayudar a aumentar las ventas, sino 
también porque las marcas se incluyeron en el plan financiero de la empresa y se les 
asignó un valor que hace aumentar en todo el mundo el valor de las organizaciones. 

 
3. Parece claro que los vendedores, profesionales e investigadores saben que los 

consumidores buscan marcas que les ofrecen experiencias únicas y memorables, lo 
que hace que el concepto de la marca experiencia esté siendo el centro de interés para 
las empresas que comercializan lujo. El reconocimiento de la importancia del concepto 
está relacionado con el reto de asumirlo y comunicarlo de forma correcta, primero 
internamente y a continuación, comunicarlo a los clientes.  
Así, el concepto de experiencia de marca tiene que ver con las sensaciones, 
sentimientos, percepciones y respuestas de comportamiento que pueden ser evocados 
por estímulos asociados a las marcas (Sahin et al., 2011). La relación marca-
consumidor, en todas las empresas, y en gran medida en las que trabajan con 
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productos de lujo, depende del éxito de la construcción del significado de la marca. 
Este significado se puede formar directamente a partir de la experiencia del cliente. La 
experiencia de marca se produce cuando los clientes utilizan la marca, hablan con 
otros acerca de ella y buscan información de la misma, participando también en 
promociones y eventos (Ambler et al., 2002). 
Cabe destacar que la experiencia de marca atrajo la atención de las empresas y así, 
los profesionales asumen que entender cómo los consumidores perciben la experiencia 
de la marca es fundamental para el desarrollo de estrategias de bienes y servicios 
(Chattopadhyay y Laborie 2005; Pine y Gilmore, 1999; Schmitt, 1999, 2003; Shaw y 
Ivens, 2002; Smith & Wheeler, 2002). 
La marca como concepto empresarial, de acuerdo con Fontenelle (2002), comenzó a 
recibir en los últimos años un nuevo aliento, se centró en la percepción de la imagen 
que ella misma puede ofrecer, es decir, las asociaciones que los consumidores hacen 
con la marca, relacionadas no tanto con las características y funciones físicas de los 
productos o servicios, sino más con los valores, ideas, sueños o deseos que transmite. 
Estos aspectos son aún más notorios en el mercado de bienes de lujo, como tema de 
investigación. El bien de lujo se puede definir como un producto caro y extravagante 
que es difícil de obtener, a menudo es superfluo y no es necesario (Corbellini y Saviolo, 
2009), sin embargo para  Kastman, Goldsmith y Flynn (1999), el deseo de estatus 
mueve el comportamiento del consumidor. Una de las razones que lleva a los 
consumidores a comprar marcas de lujo basadas en las sensaciones y experiencias 
que recibe es que la marca refleja así una mayor calidad (Wiedmann, Hennigs y 
Siebels, 2007).  

 
4. En particular, se concluye que, en primer lugar, los datos de las entrevistas en 

profundidad realizadas están alineados con la literatura consultada y las líneas 
principales, antes descritas. Independientemente del papel que desempeñan en la 
organización, los entrevistados son conscientes de la importancia y la historia de la 
marca que representan y también, del hecho de que los clientes asocian las marcas de 
perfumes a calidad y prestigio, en parte a través de la experiencia vivida con ellas. 
 
Los clientes afirman así entrar en las tiendas con una idea, siendo la función de las 
vendedoras de productos y asesores de belleza aceptar la solicitud e informar al cliente 
de la importancia y el valor de su elección. Esta experiencia vivida por el cliente está en 
línea con la literatura, que indica que las marcas de lujo se perciben como imágenes en 
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la mente de los consumidores. Estas imágenes se componen de asociaciones con 
conceptos como el alto precio, la calidad, la estética, sofisticación del producto y 
especialidad (Heine y Trommsdorff 2008; Meffert y Lasslop 2003) de ahí la importancia 
de ofrecer una experiencia positiva en el momento de la compra y de que sea 
importante dar a conocer a las vendedoras, la información más específica posible 
acerca de las marcas que se venden. Se destaca a este respecto, que algunas 
vendedoras han indicado deficiencias en la información y formación que reciben, 
aspecto que las marcas como organizaciones deben tener en cuenta. 

 
5. La generación de confianza en el servicio al cliente es un elemento destacable en la 

creación de la marca experiencia de perfumes y cosméticos de lujo. Los clientes eligen 
los perfumes y cosméticos que compran de acuerdo a la marca que asocian con un 
concepto de prestigio, en este sentido como lo sugieren las vendedoras entrevistadas, 
es crucial para aumentar el rendimiento de las ventas, generar confianza entre el 
consumidor y el vendedor o asesor de belleza a través de la amabilidad y la calidad del 
servicio como premio a la lealtad del cliente. 

 
Los resultados de los clientes encuestados indican que el perfume y las marcas de 
cosméticos se consideran marcas de lujo. La mayoría de los encuestados están de 
acuerdo en que tuvieron una experiencia positiva en la compra de un perfume o 
cosmético de lujo, ya que además de por la fragancia, compraron por experimentar un 
asesoramiento adecuado. Aunque preliminares, estos datos son una respuesta positiva 
para las marcas involucradas. 
 
De hecho, según Carrillo y Tato (2007), en la economía global, más allá del aspecto 
tangible de bienes y servicios, los activos intangibles representan un valor importante 
para las organizaciones. Inmersos en un contexto donde las ofertas son cada vez más 
similares entre sí, se consigue la diferenciación por factores que van más allá de las 
características físicas del producto. 

 
6. La creación de la experiencia de marca debe basarse en construir una sólida promesa 

de valor. Ward et al (1999) argumentan que la característica central de las marcas 
como ventaja, lo constituyen sus promesas de valor, que deberán ser de interés para 
los consumidores. Estas promesas de valor deben ser viables para la empresa, 
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duraderas y confiables en el mercado. Los responsables de ofrecer esas promesas son 
sobre todo los vendedores y asesores de belleza. 
 
En este contexto, la marca es lo que el cliente compra (Kapferer, 1991). Una marca 
que está bien posicionada en la mente del consumidor significa que goza de gran 
reputación, imagen, y confianza, por tanto, lo que compra el cliente es justamente esto, 
la promesa de valor ofrecida. El alto valor comercial atribuido a las marcas 
(re)conocidas y apetecidas por los consumidores de todo el mundo sugiere que los 
consumidores prefieren primero la confianza que estas marcas les transmiten y están 
dispuestos a pagar más por un producto de "su" marca preferida porque confían en la 
promesa que les ofrece. 

 
7. Los responsable de las marcas estudiadas insisten en la importancia de la creación de 

escenarios de atención al cliente para que éste se sienta único. La elegancia de ser 
único es un enfoque muy interesante. Por ejemplo, el caso del responsable de la 
comercialización de la marca La Prairie, lo resumía con la regla de "tres días, tres 
semanas, tres meses" para presentar la constancia del servicio ofrecido a los clientes, 
ejemplo de cómo la marca quiere retener a los clientes de productos aun siendo 
claramente más caros que los de la competencia.  
 
Nuestros datos corroboran el estudio de Ramalhoto (2013), que aboga por la creación 
de estructuras mentales que ayudan a los consumidores a organizar sus conocimientos 
acerca de los productos y servicios con el fin de aclarar su toma de decisiones. El 
análisis muestra que estas marcas tienen un aspecto físico -un producto central, una 
cultura- un sistema de valores, un clima de relación con el público, y emiten una 
reflexión y auto-reconocimiento del público. La imagen de una marca puede estar 
basada en las creencias y actitudes que los consumidores creen que tienen (James et 
al., 1976), e incluso las conexiones se hacen entre las características de la marca y sus 
propios sentimientos (Oxenfeldt, 1974). La imagen del producto es en realidad la 
percepción de la gente, es decir, la forma en que la gente piensa o incluso imagina que 
son (Temporal, 2000) a través sobre todo de su experiencia con esa marca.  
 
Así, segun esta tesis, creemos que el secreto de entender una marca y que ayudará a 
decidir sobre la compra del producto está en las relaciones que los consumidores 
tienen con esta marca (Reynolds y Gutman, 1984). En este sentido, la educación y la 
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formación en las normas de cortesía social y elegancia en el trato son muy importantes 
para el desarrollo de los empleados en este mercado del lujo. Por esta razón, es 
importante que los contactos entre la marca y el cliente se produzcan con gran cuidado 
en el servicio al cliente, tratando de explicar, con el mayor detalle posible, los productos 
que se venden creando el mejor escenario posible para recrear esta tarea de encuentro 
del cliente con la marca.  
 

8. El papel de la imagen de marca y su reputación es crucial en la creación de una marca 
experiencia. El consumidor tiende a comprar el producto que cree que es coherente 
con la imagen que desea tener (Sirgy, 1982). Por esta razón, muchos autores 
sostienen que la imagen de marca es más importante que las características reales del 
producto (Aaker, 1991).En el mismo sentido, Keller (2003) analiza el concepto de valor 
de la marca desde la perspectiva del consumidor, y señaló que el valor de la marca es 
la diferencia resultante de la respuesta del cliente a la comercialización de una marca y 
añade que las fuentes de valor de la marca son la imagen de marca y su reputación. 
 
Los datos de nuestras encuestas están alineados con la literatura sobre el tema,  ya 
que los resultados indican que la imagen de marca asociada con perfumes y 
cosméticos de lujo es muy importante para la mitad de los encuestados, y el 13% aún 
consideran este punto extremadamente importante. Este resultado está de acuerdo con 
la importancia que da el cliente a la identidad de la marca aplicada a perfumes y 
cosméticos. De hecho, la gran mayoría, alrededor del 70% de los encuestados destacó 
la importancia de la identidad de marca y la necesidad de identificar la imagen de 
marca de los perfumes/ cosméticos con alta calidad y lujo.  
La literatura ya nos mostró que los consumidores no compran los productos sólo por lo 
que son capaces de ofrecer, sino por lo que pueden significar (Levy, 1959). Cuando los 
consumidores van de compras quieren algo más que productos. En el caso de los 
perfumes de lujo demandan status y sofisticación. Este simbolismo en la adquisición de 
una marca puede resultar del significado del término en sí mismo, un símbolo, o una 
combinación de ellos alimentan la identidad de estas marcas y suelen tener la  
intención de identificar los productos o servicios de un proveedor y diferenciarlos de 
otros competidores (Kotler y Keller, 2006) influyendo en la imagen que proyectan.  
 

9. Las marcas de perfumes y cosméticos en la persona de los entrevistados, manifiestan 
haber asumido, aunque no siempre de forma consciente, el concepto de marca 
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experiencia que pretende cumplir con estos parámetros que se tratan de comunicar 
dentro y fuera de la empresa. El establecimicento de un modelo de marca que permita 
a las empresas definir sus políticas de marca en esta direccción, de forma consciente, 
es una aportación interesante a tener en cuenta por las marcas de lujo en el mercado 
portugués, sobre todo. 
 
Al final de nuestra revisión de la literatura sobre la marca, propusimos un modelo de 
experiencia de marca aplicada a los perfumes y cosméticos de lujo. Este modelo fue 
resultado de nuestro estudio de la literatura. Esta aportación es el primer resultado de 
esta tesis (ver descripción del modelo en el cuerpo de tesis) y resulta ser una 
aportación a la literatura sobre el tema, ya que no hay ejemplos anteriores de modelos 
de marca experiencia aplicados al área de perfumes y cosméticos de lujo.  
 
En general, aunque a través de un trabajo exploratorio, nuestros datos discutidos en 
estas últimas páginas van en la misma línea del modelo teórico presentado. En este 
sentido, nuestro trabajo aporta datos de interés no sólo para las dos marcas 
estudiadas, sino también para la comunidad de bienes de lujo tales como perfumes y 
cosméticos asociados. 
 

4. RESPUESTAS A LAS CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN  
 
En general, nuestros datos apoyan nuestras tres cuestiones de investigación.  
 
C1. ¿Existe una determinada alineación entre el discurso de las marcas de lujo y el modelo de 
la experiencia de marca definido?. 
 
En base a esta cuestión se entiende que es necesario demostrar que el discurso de los 
diferentes actores en el proceso (es decir, los vendedores en la tienda, asesores de belleza, 
directores de marca, directores de marketing y formadores de asesores de belleza) está 
alineado con el modelo de marca experiencia, ya que la dirección de la marca deberá definir e 
implementar la gestión de mensajes a comunicar sobre ellas. Además, es importante 
comprender el grado en que una marca con fuerte identidad, y que ofrece diferentes productos, 
desarrolla su trabajo en términos de marca experiencia, y cómo cada uno de los actores 
perciben la experiencia de marca. 



LAS MARCAS DE PERFUMES DE LUJO EN PORTUGAL - TESIS DOCTORAL  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

320 
FILIPE SALES LUIS FONSECA ROSÁRIO 

 
Estudiada la gestión de las dos marcas, se concluye que los intervinientes en la gestión de las 
dos marcas estudiadas tienen discursos fuertemente identificados con el modelo de marca 
experiencia y reportan prácticas apropiadas para establecer relaciones de calidad con los 
clientes a través de los distribuidores. Aún así se matiza que las acciones de formación con las 
vendedoras podrían mejorar, con el fin de contribuir a aplicar mejor el concepto de marca 
experiencia a su gestión.  
 
C2: ¿Son conscientes de que el trabajo que desarrollan y ponen en práctica contribuye en sí 
mismo un modelo de marca experiencia?. 
 
Esta cuestión debe demostrar que los diferentes actores involucrados en la organización de la 
política de acción de la marca, el diseño y el control de la estrategia de ventas y las ventas 
efectivas de productos son conscientes de que el esfuerzo de comunicación cruzado con el 
esfuerzo de formación, que se ha hecho en los últimos años, contribuye a la construcción e 
implementación de la experiencia de marca. Las marcas no son del todo conscientes de la 
aplicación del modelo aunque los pasos dados van en la dirección correcta. 
 
C3:¿Son los clientes de las marcas analizadas conscientes de la labor realizada por las 
empresas para implementar un modelo de marca experiencia?. 
 
Como se explica anteriormente, las empresas deberán construir un modelo de experiencia de 
marca y aplicarla sobre el terreno. Sin embargo, incluso si las marcas confían en que el modelo 
es claro para todos los empleados y se está aplicando adecuadamente por los diferentes 
actores, es importante contar con mecanismos de control sobre la eficacia percibida de este 
modelo por parte del cliente final. Sería inútil tratar de crear una experiencia de marca que no 
es reconocida por el público.  
 
Nuestros datos, como hemos revelado anteriormente, son alentadores para las dos marcas 
estudiadas. El proceso de instalación y difusión de la experiencia de marca no es completa, 
pero va por el buien camino. 
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5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El tema de la experiencia de la marca ha sido estudiado por autores de otros países, sin 
embargo, aunque hay algunos trabajos sobre el concepto, no hay hasta el momento un 
consenso entre las diversas escalas de calificación de la experiencia de marca,  y ningún 
estudio se centra en el modelo de la experiencia de marca aplicado a los perfumes/ cosméticos 
de lujo. 
 
En este sentido, existieron limitaciones en cuanto a la revisión de la literatura a nivel 
internacional y en particular, en el sector de la perfumería en Portugal. No existen estudios 
específicos sobre el mercado portugués de perfumes y cosméticos de lujo. No hay información 
organizada sobre el tamaño del mercado, los resultados financieros son globales y no 
discriminan por marcas de perfumes y cosméticos de lujo. 
 
Ante esta limitación, se observó que en el mercado portugués, los perfumes y las marcas de 
cosméticos han desarrollado su comunicación externa alrededor de la imagen de marca y las 
características de los perfumes y cosméticos. Anuncios de publicidad, la comunicación a nivel 
de relaciones con la prensa y la organización de eventos, comunicaciones digitales (redes 
sociales y web) y los puntos de venta, propociornaron información que se utilizó para recoger 
datos de las fuentes primarias. 
 
El hecho de que la información sea muy dispersa y que no hay ninguna publicación que aporte 
datos sobre el mercado, o incluso sobre los hábitos de consumo de los perfumes y los 
cosméticos de lujo, dificultó la presentación de una imagen completa y real sobre los 
consumidores de perfumes y cosméticos de lujo en Portugal. 
 
A juzgar por los datos que se publican a nivel internacional, sobre todo en los Estados Unidos 
(país de origen de algunas marcas de perfumes y cosméticos de lujo) es posible predecir que 
este sector en Portugal es muy rentable. 
 
Referimos además que aunque entrevistamos a diferentes actores con responsabilidades en el 
desarrollo de las marcas de lujo, podríamos haber ampliado la muestra para obtener una 
imagen más completa de la realidad del concepto de marca experiencia en este sector de 
actividad. 
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6. LÍNEAS FUTURAS DE NVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación recoge información hasta la fecha y que puede ser un punto de partida para 
otros estudios futuros. 
 
El modelo de marca experiencia orientada a marcas de perfumes y cosméticos de lujo en 
Portugal, propuesto por el autor, que fue mostrado en este estudio y en este sector de 
actividad, se puede adaptar a otras marcas y se puede probar en futuras investigaciones. 
 
Sobre la base de este estudio, parece pertinente el desarrollo de otros estudios sobre 
estrategias de marketing y comunicación de los perfumes y las marcas de cosméticos en el 
entorno digital.  
 
Además, es esencial estudiar con mayor profundidad la comunicación interna y su valor 
añadido para la creación de marca experiencia. 
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