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RESUMO 
 
 
 

Esse estudo teve o objetivo de descrever como gestão, posicionamento e 
marketing devem estar alinhados para garantir a oferta de serviços exclusivos com 
foco no turismo de luxo. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica. Concluiu-se que o 
nicho de “hotéis de luxo” requer outros conhecimentos além dos de conhecimento de 
mercado e produto, pois é preciso oferecer e promover serviços e experiências 
inovadoras que surpreendam os clientes constantemente, aliados à estratégia e 
marketing, direcionados para esse mercado. Assim, todas as estratégias que 
estejam ligadas à inovação e personalização são muito bem aceitos no segmento de 
hotelaria de luxo. É recomendável que sempre haja pesquisas de satisfação para 
mensurar como os clientes e estão percebendo os serviços e principalmente é 
preciso ouvir sugestões e críticas sempre com ouvidos abertos com o intuito de 
sempre melhorar os serviços prestados. 

 
 
Palavras-chaves: Marketing. Marketing de luxo. Hotelaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

This study aimed to describe how management, positioning and marketing 
should be aligned to ensure the provision of exclusive services focused on luxury 
tourism. A bibliographic search was carried out. It was concluded that the niche of 
"luxury hotels" requires knowledge other than those of market and product 
knowledge, since it is necessary to offer and promote innovative services and 
experiences that surprise customers constantly, allied to strategy and marketing, 
directed to this market . So all strategies that are linked to innovation and 
customization are very well accepted in the luxury hotel segment. It is recommended 
that there always be satisfaction surveys to measure how customers are perceiving 
the services and especially you must listen to suggestions and criticisms always with 
open ears in order to always improve the services provided. 
 
 
Keywords: Marketing. Luxury Marketing. Hospitality. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A construção da identidade e do posicionamento da empresa no mercado 

deve, portanto, analisar estratégias focadas na experiência do consumidor. Nos 

últimos anos, muito tem se falado sobre a importância das técnicas de marketing na 

rede, mas poucos estudos se voltaram a refletir sobre o marketing direcionado para 

o segmento de consumidores que procuram hotéis de luxo dentro de uma nova 

dinâmica globalizada. 

Esse estudo se justifica, pois, observa-se que atualmente os investimentos de 

marketing para a promoção de hotéis de luxo passam por uma redefinição. A 

pesquisadora em sua prática laboral observa que os consumidores do nicho de luxo 

não somente se tornaram mais exigentes, mas eles estão dispostos a pagar a mais 

por serviços personalizados, que lhes forneçam uma experiência diferenciada. 

Assim, esse estudo possui aplicabilidade, pois será uma oportunidade para a 

pesquisadora ampliar seu conhecimento sobre o papel no marketing no processo de 

estruturação dos serviços desde o momento da venda do serviço até o check out do 

hóspede garantindo uma atmosfera de luxo e personalização.  

A realização deste estudo possibilitará à pesquisadora analisar e refletir sobre 

informações que são necessárias para otimizar os serviços em um nicho do turismo 

que ainda se encontra em fase de expansão, e que exige serviços de qualidade, 

inovadores e individualizados. 

 Os dados a serem coletados para este estudo também poderão servir de 

base para o setor pesquisado, bem como, poderão contribuir como fonte de dados 

para futuras investigações. 

Supõe-se que o marketing de experiência no segmento de hotelaria de luxo 

requer outros conhecimentos além dos de conhecimento de mercado e produto, pois 

é preciso oferecer e promover serviços e experiências inovadoras que surpreendam 

os clientes constantemente, aliados à estratégia e marketing, direcionados para esse 

mercado.  
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É objetivo geral de esse estudo descrever como gestão, posicionamento e 

marketing devem estar alinhados para garantir a oferta de serviços exclusivos com 

foco no turismo de luxo. São objetivos específicos: Identificar cenários, exemplos e a 

importância deste modelo de negócio no qual os resultados positivos estão 

diretamente ligados à surpresa, qualidade e constante inovação no segmento de 

hotéis de luxo; Discutir formas de comunicação e posicionamento da marca no 

segmento de hotéis de luxo; Analisar quais ferramentas de comunicação serão 

utilizadas e qual momento, e como impactam diretamente nos resultados da 

empresa. 

Esse estudo se constituirá em uma revisão de literatura baseada em 

publicações científicas, com o intuito da apresentação e desenvolvimento de um 

estado de arte sob uma perspectiva teórica. 

Para a realização do estudo, nos debruçaremos em analisar a literatura 

publicada a fim de construir o referencial teórico que embasará nossa investigação. 

Dessa forma, o tipo de pesquisa a ser feita será qualitativa e exploratória.  A 

pesquisa qualitativa é um método de investigação empregado em muitas disciplinas 

acadêmicas diferentes, inclusive nas ciências sociais e naturais. Segundo Godoy 

(1995), as pesquisas qualitativas tentam compreender o fenômeno pela ótica do 

sujeito, assim, nem tudo é quantificável e que a interação entre o sujeito e o meio é 

única, exigindo uma análise individualizada, possuindo como principais 

características a descrição dos dados, os significados que as pessoas dão ao 

fenômeno investigado, pelo enfoque indutivo do pesquisador e pela impossibilidade 

de extrair previsões nem leis que possam ser extrapoladas para outros fenômenos 

além do que está sendo pesquisado.  

A pesquisa exploratória ajuda a aumentar o grau de familiaridade com os 

fenômenos relativamente desconhecidos, além de gerar informações mais 

aprofundadas sobre determinado assunto, ela ajuda o pesquisador identificar 

conceitos promissores ou variáveis, definindo prioridades para futuras pesquisas. 

Esse estudo se enquadrou como exploratório, pois foi embasado em uma pesquisa 

bibliográfica, onde a pesquisadora buscou maior familiaridade com o tema (GIL, 

2014). 

Em relação à técnica de coleta de dados será feita a abordagem da 

pesquisa bibliográfica.  
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A pesquisa bibliográfica é uma vasta pesquisa de informação  sobre uma 

questão específica, que deve ser feita de uma forma sistemática, em livros, sites, 

artigos, teses, monografias e documentos pertinentes (GIL, 2014) 

Após a coleta de dados, as informações compiladas serão analisadas 

qualitativamente. 

O trabalho está estruturado em 6 (seis) capítulos. 

No capítulo 1 apresenta-se a contextualização do tema, os objetivos e a 

metodologia que será utilizada.  

Já o capítulo 2 apresentará uma reflexão sobre a definição de marca. 

O capítulo 3 apresentará uma descrição do marketing de luxo. 

No capítulo 4 será apresentada uma análise de estratégia de 

posicionamento competitivo. 

Já o capítulo 5 apresentará uma análise de marketing de luxo em hotéis. 

O capítulo 6 apresentará as considerações finais. 

Por fim, serão apresentadas as referências bibliográficas utilizadas. 
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2 MARCA 

 

2.1  Conceito de Marca 

 

O mundo mudou. As pessoas mudaram. E em diversas partes do planeta que 

aparentemente são tão heterogêneas em termos políticos e religiosos, encontramos 

um ponto convergente: a marca. O poder que esta palavra exerce atualmente em 

milhares de pessoas é inegável. Mas afinal, o que é marca?  “Normalmente, as 

marcas são registradas (trademarks) junto às autoridades regulatórias e, portanto, 

passam a não poder mais ser livremente utilizadas por outros” (MARCONDES, s/d: 

18).  

A citação de Marcondes, embora coerente não reflete exatamente a realidade 

do que se espera de uma marca em si. Isto porque uma marca não é só uma 

definição nua e crua. Ela é uma “impressão digital”, algo único; e para se fazer valer 

e ser escolhida no meio de tantas outras que estão no mercado deve apresentar um 

conjunto de qualidades e características próprias. Adjetivos que só ela terá e serão 

capazes de constituir sua personalidade dentro de uma lista enorme de outros 

produtos similares. Personalidade. É disso que se trata uma marca.  

Assim, observa-se que o marketing se renovou com o tempo, pois o mundo 

se modernizou. Antigamente as estratégias de marketing eram baseadas em 

divulgação em jornais, revistas, rádio e televisão. 

Hoje, as possibilidades de comunicação são múltiplas mediadas pelo uso da 

tecnologia. O que força as empresas cada vez mais se aproximarem do seu público-

alvo ouvindo as suas necessidades. A época da improvisação já passou, os clientes 

querem produtos inovadores e de qualidade. Eles são exigentes e a competitividade 

é grande. Os serviços e ou produtos que buscam conquistar os clientes devem ser 

inovadores. Dentro dessa vertente, é muito importante que as empresas invistam na 

segmentação do mercado (MCKENNA, 2009). 

O marketing pode ser compreendido em uma atividade que é focada em 

atrair ao cliente, mais do que isso busca a satisfação do cliente. Para que o 

marketing tenha aplicabilidade faz-se necessário que tem um produto, um público, 

um local. A satisfação dos clientes depende o sucesso da implantação das 



14 
 

estratégias de marketing (KOTLER, 2007). O marketing deve estar sempre em 

mudança, pois os concorrentes também investem em políticas de marketing, os 

clientes sempre estão atrás de novos produtos e serviços, nessa vertente cabem 

aos gestores de marketing sempre estarem buscando novos conceitos para suprir as 

necessidades de um mercado cada vez mais exigente e de consumidores com cada 

vez mais acesso às informações (MCKENNA, 2009). 

O marketing tem sofrido modificações influenciadas pelas alterações no 

atual contexto neoliberal.  

As empresas se especializam criam novos produtos, o perfil dos 

consumidores também se modifica com clientes mais exigentes. Não há como conter 

o avanço tecnológico esta é uma realidade no contexto atual. Nesse contexto, as 

estratégias de marketing também evoluíram, os produtos também se modificaram. 

 Os consumidores vão preferir comprar com empresas que eles conhecem, 

mas é fato que novas empresas que queiram ingressar no mercado podem 

conseguir um local no mercado, mas as políticas de propagando devem ser 

intensas. Um mecanismo muito usado hoje em dia são as redes sociais (MCKENNA, 

2009).  

Kotler (2007) ressalta que o marketing é um processo social baseado nos 

conceitos de Necessidades, desejos e demandas; Produtos, serviços, bens e ideias; 

Valor, satisfação e custo; Troca de transações; Relacionamentos e redes; Mercados 

e Praticantes de marketing e consumidores potenciais. 
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Figura 1: Abrangência do Marketing 

 

 

Fonte: Kotler (2007) 

 

Os conceitos de marketing mencionados na figura 1 devem se inter-

relacionar na busca da qualidade dos serviços e produtos vendidos. O foco deve ser 

a satisfação do cliente, ou seja, o foco deve ser o consumidor. Na realidade os 

clientes observam a qualidade como uma concepção muito mais abrangente do que 

conceitos técnicos, especialmente no contexto de serviços. 

Segundo Stefano (2008, p. 3) 

Medir a qualidade em serviços através da percepção dos clientes com os 
serviços que eles recebem gera informações importantes para as 
empresas, traduzidas em benefícios uma vez que: uma percepção mais 
positiva dos clientes à empresa provedora de serviços a disponibilização de 
informações precisas e atualizadas das necessidades dos clientes o 
incremento da confiança desenvolvida nas transações cliente-provedor do 
serviço em uma proximidade entre as partes, o estabelecimento das 
relações de lealdade e uma satisfação cumulativa com a qualidade dos 
serviços recebidos por parte dos clientes podem ser indicadores seguros e 
fundamentais da performance atual e futura de uma empresa. Na 
prestação de serviços encontram-se oportunidades para a obtenção de 
vantagens competitiva. 

Quando aos termos de operações em serviços são divididas em duas 

partes: uma que tem contato com o cliente e outra que não tem), esta vantagem 
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pode estar atrelada à qualidade do serviço prestado e ao seu processo de 

fornecimento (NICKELS; WOOD, 2007).  

 

Possuir competitividade indica a capacidade de reduzir as ameaças de 
novas empresas, vencer a rivalidade conferida por concorrentes, ganhar e 
manter fatias de mercado, minimizar o poder de barganha de fornecedores 
e consumidores.  Um sistema com foco no cliente representa que as 
instalações, as políticas, os procedimentos, os métodos e os processos são 
voltados para satisfazer à conveniência do cliente e não à conveniência da 
empresa. Qualidade em serviços ou produto deve ser um valor percebido 
pelos clientes, porém o que conta diz respeito à forma como ela é 
entendida. Na realidade os clientes observam a qualidade como uma 
concepção muito mais abrangente do que conceitos técnicos, 
especialmente no contexto de serviços (STEFANO, 2008, p.03-05). 

 

Dentro das campanhas de marketing, o poder de barganha dos clientes de 

reposição não caracteriza ameaças significativas tendo um risco baixo de atuação 

neste cenário. O cliente que busca nosso produto busca não somente preço, como 

também busca qualidade e originalidade do produto a ser substituído em seu 

automóvel, e assim, caracterizando potencial de vendas (COBRA, 2007). 

No âmbito comercial, o poder de barganha também constitui um risco baixo 

por influência do próprio consumidor final que busca nossos produtos que 

originalmente antes da quebra estavam instalados em seus automóveis.  

As empresas que querem se especializar no mercado devem se especializar, 

mas também devem se preocupar com a segmentação do mercado: Segmentação 

do mercado é uma necessidade para aquelas empresas que buscam aumentar sua 

participação no mercado, mas são poucas as que segmentam de maneira eficaz 

(KOTLER, 2007). 

Para a maioria dos autores, a melhor opção é enfrentar uma segmentação 

real do mercado e não se basear somente em coletar dados e sim analisar o 

contexto todo. As empresas conseguem um resultado melhor quando definem em 

qual(s) mercado(s)-alvo(s) irá atuar e preparam programas e ações de mercado 

feitas sob medidas para cada ocasião. Segmentar o mercado não é dividi-lo como 

muitas teorias enfatizam, mesmo porque não é possível pegar o mercado e dividi-lo 

como uma torta. O correto de segmentar é classificar este mercado que parece ser 

tarefa fácil já que, à primeira vista, pode ser entendida como dividir um mercado 

grande em pedaços menores (KOTLER, 2007). 
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Kotler (2007) parece ser a mais adequada, se refere a quatro variáveis de 

ampla abrangência para a segmentação de clientes são elas: geográfica, 

demográfica, comportamental ou tipo de uso e psicográfica.  

1- Geográfica, relacionada aos itens como região, tamanho do município, 

clima etc.  

2- Demográfica, referente a itens como a idade do consumidor, sexo, 

tamanho da família, renda, ocupação, religião etc.  

3- Comportamental ou Tipo de Uso, que se relaciona com os benefícios 

esperados do produto, condição do usuário, grau de lealdade à marca etc.  

4- Psicográfica, relacionada ao estilo de vida, personalidade, motivação, 

percepção, atitudes, classe social etc. 

E como julgar se a marca de um determinado produto tem personalidade ou 

não? Como é possível se fazer escolher e ser único dentro de tantas possibilidades?  

Para Ogilvy, fundador do grupo Ogilvy marca é: “...a soma intangível dos 

atributos de um produto: seu nome, sua embalagem e seu preço, sai história, sua 

reputação e a forma como é anunciada” (MARCONDES, s/d: 19). Intangibilidade, 

essa é a palavra. Marca não se trata somente de um símbolo identificador relativo à 

uma empresa; não é só um logotipo. É preciso também atribuir algo a esse logo. 

Algo que trate de mostrar ao público-alvo a que veio determinada empresa, qual sua 

missão, visão e valores. O que a empresa tem de realmente encantador e que faça 

merecer a atenção do cliente, fazendo jus ao poder de compra do cliente em 

potencial. É a missão de uma empresa e seus valores que têm o poder de criar um 

vinculo identificador com o cliente, e os meios para seduzi-lo a ponto de faze-lo 

adquirir seu produto ou serviço.  

Para ilustrar um pouco melhor essa concepção, é preciso recordar um pouco 

o advento da revolução industrial. No século XVI iniciou-se o que ficou conhecido 

como produção em larga escala. Tempos em que os produtos que eram feitos de 

maneira manufaturada e extremamente especializada por pouquíssimas pessoas 

passaram a ter sua produção otimizada com a divisão de tarefas, ou a colaboração 
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de máquinas que aceleravam a produção. Pois bem, ali começou toda a 

“problemática” da marca. As peças, os produtos deixaram de ser únicos, deixaram 

de ter “alma”. Começou a enxurrada de opções oferecidas à população e numa 

quantidade bem maior do que a oferecida anteriormente. A consequência foi uma 

perda dos valores genuínos relacionados à esses produtos fabricados em larga 

escala; muita demanda, bastante oferta.  O problema passou a ser solucionado com 

base na criação de vínculos afetivos junto aos clientes. A já mencionada “sedução” 

que vai motivar a fidelização à marca por parte do cliente. Este é um dos principais 

motivos das marcas existirem: fidelidade. James Gregory, em seu livro “Leveraging 

the Corporate Brand” resume numa definição muito plausível o que é, finalmente, 

marca:  

Marca não é uma coisa, um produto, uma companhia ou uma organização. 
Marcas não existem no mundo físico, são construções mentais. Marcas 
podem ser mais bem definidas como a soma total de experiências 
humanas, percepções e sentimentos sobre algo particular, seja um produto 
ou uma organização. Marcas existem no âmbito da consciência, seja dos 
indivíduos seja de um público (MARCONDES, s/d, p. 21). 

 

Em tempos de diversidade de opinião, mudanças constantes na realidade e 

“metamorfose ambulante”, onde os olhos vêem mais do que realmente podem 

absorver, só uma empresa com uma marca muito em estruturada, que identifique e 

obedeça às carências psicológicas do seu público-alvo a ponto de seduzi-lo poderá 

cativar ainda mais clientes. Ainda melhor do que cativar, é fidelizá-lo através de sua 

marca.  

 

2.1.1 Como uma marca é construída  

 

Uma marca consolidada no mercado, reconhecida e valorizada, é tudo o que 

uma empresa almeja para garantir a sua sobrevivência. Tanto uma empresa de 

pequeno porte quanto as multinacionais. Todos os produtos, serviços prestados e 

empresas têm um público-alvo; alguém a ser tocado pelo seu poder de sedução. O 

mais complicado é delinear os traços dessa empresa que obviamente quer ser 

lembrada pelos seus pontos fortes. Afinal, como é possível reter a confiança de 
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tantas pessoas com um logotipo? Como um símbolo visual é capaz de traduzir e 

transmitir a personalidade de uma empresa ou produto?  

Para construir a sua identidade, uma empresa necessita unir cinco 

características: tradição, autenticidade, intangibilidade, fidelidade e unidade. O 

mundo é reflexo da velocidade de informações e volubilidade do homem; mas ainda 

sim, é possível encontrar uma recorrência de valores nas pessoas. Antigos valores 

que são cultivados e bastante valorizados. É o que acontece em relação aos 

produtos. As pessoas optam pelo que há de melhor, escolhem a empresa que mais 

se especializou em determinado tipo de produto, que ao longo dos anos se dedicou 

a estudar ao máximo como otimizar uma linha de produção sem perder suas 

características mais importantes, oferecendo o melhor ao seu cliente. A tradição de 

uma empresa em fabricar determinado produto de melhor qualidade faz com que o 

cliente confie cegamente em determinado produto e pague o que for para tê-lo. 

Sempre tendo em mente que "consumidores compram historia, familiaridade e 

autenticidade (MARCONDES.s/d, p.40)".  

Uma marca é composta por valores inerentes que já nasceram com a 

empresa; tendo como objetivo principal mostrar aos clientes que estes podem 

confiar nos atributos atribuídos àquela marca. Uma marca forte quer ter o cliente 

como parte da sua família, ser lembrada senão o tempo todo, mas a maior parte 

dele. Esse tipo de relacionamento se constrói investindo tempo e dinheiro em 

campanhas de posicionamento (muitas empresas reposicionam seu conceito 

também) objetivando cativar o cliente.  

A palavra de ordem é retorno. Manutenção de relacionamento, como se faria 

com um amigo de longa data, é uma das maneiras de encarar o desafio de criar uma 

identidade para a marca. Clientes gostam de atenção, saber que sua voz é ouvida e 

respeitada pela marca que foi adquirida. Uma marca não é construída somente a 

partir de dezenas de peças publicitárias exibidas em diversos veículos. Isso é 

tangível. O que é realmente importante é o relacionamento constante com o cliente, 

o intangível. Essa atitude gera um caso de amor com o cliente. Premissa ratificada 

na citação abaixo:  

Os homens de marketing e os gestores de grandes negócios em que o 
mercado é fundamental sempre souberam que manter o consumidor fiel é 
a grande chave do sucesso e da permanência no negócio. De uns anos pra 
cá, porém, isso tornou-se mais do que uma técnica de captar e reter 
consumidores, mas um dos mais estratégicos pilares das ações de 
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mercado para a maior parte das companhia e das marcas. Tudo em nome 
da fidelidade (MARCONDES, s/d: 42). 

 

Embora a fidelidade do cliente seja extremamente importante para a 

empresa, é preciso lembrar que todo relacionamento é uma via de duas mãos. O 

cliente dá atenção e compra, porém ele não quer ser traído. Ele quer que a 

companhia dê a ele o retorno da sua dedicação; afinal, são tantas ofertas similares 

no mercado que, sentindo-se insatisfeito, o cliente abandona o produto daquela 

empresa e facilmente pode migrar para outra. Nisso implica manter exatamente as 

características da personalidade inicial da marca; que o cliente conheceu 

inicialmente.  

Mudanças de logotipo, na maneira de apresentação ou comportamentais são 

rapidamente percebidas pelo público, que pode não receber tais mudanças 

confortavelmente.  

Apesar das empresas levarem meses, muitas vezes anos para delinear a 

maneira como quer ser vista pelo público-alvo, a identificação de um cliente pela 

marca se dá de maneira simples e direta: ele gosta ou não do que lhe é 

apresentado.  

Identificação esta que é realizada em torno de diversos fatores sócio-

culturais, por exemplo, e de fatores que já estão arraigados há bastante tempo na 

mente do target. Valores que foram estruturados a partir de experiências próprias, 

influências familiares, opiniões sedimentadas que perduram como traço forte da 

personalidade de cada ser humano. Trair qualquer tipo de preceito já estruturado no 

íntimo do cliente, e que o leve à identificação com determinada marca é criar 

problemas. Pode significar afastar sumariamente o target daquela marca que levou 

algum tempo até conquistá-lo. Portanto é importante sublinhar que: “As marcas terão 

fidelidade se forem fieis. [...]. A fidelidade é um traço do conservadorismo. (...) O 

consumidor fiel quer a manutenção daquilo que o levou à fidelidade” (MARCONDES, 

s/d: 39). 

É verdade que a vontade das empresas é que sua marca seja conhecida pelo 

maior número de pessoas possível, e que seja lembrada muitas vezes na mesma 

proporção. O avanço da tecnologia da informação propiciou isso. Essa divulgação 

não pode ser feita de maneira indiscriminada, é necessária uma estratégia bem 

definida em torno da comunicação dessa marca. E o número de informação e 
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anúncios publicitários é tão grande que as pessoas filtram o que está sendo 

passado, julgando o que é ou não importante para elas; só dando importância ao 

que consideram verdadeiramente relevantes e, na maioria das vezes, têm 

perspicácia para perceber o que é leviano ou não. O cliente não quer ser invadido 

pelo marketing e a publicidade – como acontece nas novelas do horário nobre, por 

exemplo. A ordem é comunicar sem excessos, enviando a mensagem de maneira 

sutil, com honestidade e sem desconfortos, que muitas vezes têm o objetivo de 

enganar o público em prol de uma suposta comunicação eficiente e aumento do 

número de vendas.  

A linha de comunicação eficiente e a saturação do cliente é muito tênue; e 

está constantemente no limite é inevitável. Mais uma vez o senso crítico do cliente 

em perspectiva age constantemente e sem piedade para com aquele que quer 

captar sua atenção. Marcondes cita, em seu livro, pesquisa realizada pelo instituto 

“Lightspeed Research”, que os consumidores contemporâneos percebem com muito 

mais eficácia as estratégias adotadas pelas empresas em geral, a fim de atenuar a 

percepção, assim verifica-se que existe uma linha tênue que separa a propaganda 

de conteúdo.  

Ao negar os excessos oportunistas que ocorrem em campanhas publicitárias, 

é importante lembrar que uma marca deve se fazer presente não só através da 

propaganda na mídia em geral, mas também unificando toda a sua estratégia 

comunicativa. Ao oferecer unidade em uma proposta de posicionamento, também é 

relevante considerar a autenticidade do mesmo. Daí sim, esta marca se fará 

arraigada na mente do consumidor em potencial. 

A unidade de imagem de uma marca é importante para que se crie lembrança 

imediata desta ao ser visualizado pelo público. Criar traços próprios de um conceito, 

tanto em campanhas publicitárias, no marketing e no seu relacionamento pessoal 

com o cliente. A assinatura da empresa, o layout das campanhas, cores 

predominantes da marca, design das lojas, serviço, vestimenta dos funcionários e o 

tratamento que estes dispensam aos clientes são detalhes que identificam a 

empresa frente ao consumidor, constituindo a unidade da marca.  
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2.1.2 Por que é necessária a construção da marca?  

 

Em meio a uma realidade de mudanças constantes, qual seria a necessidade 

de tornar uma marca imutável? Por que solidificar sua identidade não respeitando a 

transitoriedade de comportamento que ocorre na atualidade?  

Uma marca baseia sua identidade em pré-concepções que foram 

estabelecidas junto aos seus públicos-alvo, apelando para o lado emocional 

daqueles que irão desembolsar qualquer tipo de valor para ter o produto que deseja. 

De uma simples fragrância ao mais caro automóvel de uma montadora.  

Em um mundo em que os relacionamentos em sua maioria são efêmeros, as 

pessoas estão carentes de pontos de referência, de criar identificação com pessoas 

e até mesmo produtos. Numa cultura de valores tão transitórios, como é possível 

nadar contra a corrente, fazendo força para que o seu íntimo, suas crenças sejam 

preservadas? Perpetuar aquilo em que se acredita assinar uma marca registrada? 

Rituais possibilitam a manutenção de hábitos e mantém os pontos referenciais.  

Para que o nível de interesse de um cliente ultrapasse os limites de sua 

racionalidade e atinja o nível de veneração é necessário criar um “espelho” que irá 

refletir os desejos mais íntimos de uma pessoa. A necessidade de definição de uma 

marca é esta. Mostrar que somente determinada empresa tem o poder de oferecer o 

que aquele cliente em potencial quer. Aquela marca será um dos elementos que irá 

justificar o ritual de uma determinada tribo e suas lojas será o “templo” onde o ritual 

será praticado.  

Deve-se criar uma ponte em que haja a total certeza, até mesmo crença por 

parte do cliente de que só irá encontrar aquilo que faça jus ao que ele “é”, naquela 

determinada marca. Na construção de uma marca os opostos não se atraem, mas 

sim os iguais. Uma marca bem definida deve ser capaz de traduzir tudo o que 

aquele cliente é, tudo em que acredita, seu nível sócio-cultural e no que ele acredita. 

O autor de “Legendary Brands”, Laurence Vincent, investiga o fenômeno da 

adoração das marcas modernas. Ligando intrinsecamente este fenômeno da 

atualidade à comportamentos sócio-culturais:  

 

... estamos diante de um ritual tribalista, fundado nos preceitos do sagrado. 
Isso mesmo. Assim como as sociedades de todos os tempos adotam 
preceitos sagrados, religiosos e políticos, o consumidor contemporâneo 
mantém com suas marcas de preferência uma relação de crença também 
muito especial, que vai alem da simples fidelidade. Nossas crenças, lembra 
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ele, definem quem somos e todas as nossas verdades originais, da 
existência à morte (MARCONDES, s/d: 53). 
 

O comprador dos dias atuais sabe quem ele é, o que quer e o que espera de 

uma determinada empresa. Em meio a tantas tribos existentes, este cliente já 

escolheu a sua em particular e dificilmente tem planos de migrar para outra. Daí a 

construção da fidelidade àquela tribo (marca). Respeitando ritos que existem em 

cada tribo, o consumidor vai aos “templos de devoção” para cumprir o ritual. 

Ousando, uma marca pode, se bem estruturada, cumprir o papel de templo de 

devoção na vida de uma tribo especifica. O surgimento e sedimentação da 

personalidade de uma marca visam à admiração e o sentimento de fã por parte do 

cliente. “Para o consumidor dos dias de hoje, as marcas funcionam também como 

parâmetros abstratos de sua afirmação social. Como uma mitologia de mercado, um 

ritual de compra e adoração”(MARCONDES, s/d: 53).  

O poder de compra pode ou não estar ao alcance de tantas pessoas, mas o 

consumidor sabe a força da sua opinião e que há uma infinidade de produtos 

aguardando o seu poder de compra. Por isso, a necessidade de identificação 

"interpessoal” cliente-marca.  Uma empresa não deve existir simplesmente, mas 

também desenvolver traços de um “ser Deus”, só assim irá conseguir obter fiéis para 

cultuar seus templos.  

 

2.1.3 O valor da marca relacionado ao posicionamento 

 

A importância de uma marca bem construída é indiscutível. Porém, antes de 

se trabalhar em prol do fortalecimento da marca é necessário delinear qual será o 

posicionamento da empresa em questão. Segundo o teórico do marketing Porter 

(2004, p.61), "o posicionamento tem a ver com o lugar ocupado pela empresa no 

mercado". É necessário primeiramente definir qual a fatia (lugar) do mercado esta 

empresa irá ocupar para em seguida estruturar um plano de concepção da marca. 

Ries (s/d, p.2) afirma que o problema do posicionamento em se fazer presente nos 

dias atuais é o fenômeno explosivo da diversidade dos tipos de mídia. "O 

posicionamento é o primeiro sistema de pensamento que enfrenta, pra valer, o difícil 

problema de se fazer ouvir nesta nossa sociedade saturada de comunicação".  

E como resolver este problema? Seria possível retroceder um fenômeno 

cultural e obviamente de grandeza exponencial que é o surgimento de informações 
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variadas a todo segundo? Não. É possível sim, “burlar” a diversidade informativa 

com um posicionamento sedimentado o suficiente a fim de cativar o cliente; e até 

mesmo tirar proveito dessa grande quantidade de informação. É possível fazê-lo 

atacando, primeiramente o emocional do cliente. Utilizar o que este já tem como 

crenças e valores pré-estabelecidos para construir as bases desse posicionamento. 

Pois a mente só aceita o que já conheceu e aprovou como realidade, como 

experiências previamente vividas, opiniões sedimentadas. É necessário captar o 

trivial no dia-a-dia do prospect e usá-lo. “O ‘approach’ básico do posicionamento não 

é criar alguma coisa de novo e diferente, mas manipular o que já esta lá dentro da 

mente, e realinhavar as conexões que já existem” (RIES; s/d, p.4). 

A mente absorve o que há de mais simples. Não há tempo nos dias de hoje 

para se racionar longamente em torno de um tema que não seja de sumo interesse 

para o “alvo” da marca. Sendo assim, selecionar criteriosamente qual é a parte da 

mente do cliente que se deseja atingir, descobrir o que este cliente esta procurando, 

mas ainda não sabe se esta disponível, balanceando os elementos da comunicação 

que sejam mais simples é o caminho certo para o posicionamento certeiro da marca.  

É importante considerar que para alcançar um bom posicionamento de 

mercado demanda atenção à alguns detalhes. Um bom posicionamento é alcançado 

com pioneirismo, simplicidade, exclusividade, foco e fidelidade.  

Para estruturar seu posicionamento, primeiramente uma marca precisa 

oferecer ao cliente um produto jamais antes visto por ele. Pioneirismo antes de tudo. 

Com a enxurrada de informações existentes atualmente é infinitamente mais fácil 

para o cliente lembrar qual foi a primeira empresa a oferecer determinado tipo de 

produto ou serviço. Aí esta a simplicidade da mensagem. Ninguém se recorda que 

foi a segunda empresa a fabricar determinado produto, mas sim qual foi a primeira.  

 
O caminho mais fácil para se chegar até a mente de uma pessoa é ser o 
primeiro. [...] A primeira coisa de que você precisa para ‘fixara sua 
mensagem de forma indelével na mente’ não é a mensagem. É a mente. 
[...] Uma mente que nunca tenha sido tocada por uma outra marca (RIES; 
s/d: 14-15)  
 

Atingir a mente de um cliente não é tarefa das mais fáceis, mas esta 

dificuldade surge a partir do momento que se torna sabida a necessidade da 

simplicidade de comunicação. Ser simples é considerado uma das coisas mais 

difíceis que há, e existe a idéia pré-concebida de que a eficiência esta nos conceitos 

mais mirabolantes. Porém a comunicação mais efetiva é aquela que chega 
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diretamente na mente do cliente, conseguindo traduzir de maneira direta tudo o que 

uma marca representa. Os conceitos mais interessantes são aqueles que estão 

“debaixo do nariz” das pessoas e não foram percebidas.  

Extirpar o excesso de informações se faz necessário. Com a simplicidade o 

cliente em perspectiva será capaz de captar mais rapidamente o conceito de 

posicionamento que esta sendo transmitido, criando um elo com a marca que “tocou 

a mente” em primeiro lugar. "Com uma mensagem purificada e simplificada, aí você 

consegue penetrar na mente do consumidor em perspectiva" (RIES; s/d, p.20). 

Uma mensagem direta torna-se ineficaz quando esta não possui unicidade 

em relação ao produto ou serviço. Fazer escolhas no ramo do posicionamento 

estratégico é algo que delimita. Uma marca só é bem estruturada quando tem a 

capacidade de ter um “relacionamento direto” com a mente do cliente. Saber 

exatamente qual é a imagem que se quer apresentar para aquela mente e 

posicionar o produto como sendo único e diferenciado é um dos fatores que agrega 

valor à marca. Esta maneira única de se posicionar frente ao cliente deve sempre 

levar em consideração a forma como a concorrência esta se apresentando frente ao 

mercado. Assim, há possibilidade de atingir exatamente o alvo que se procura na 

mente do prospect. Ser exclusivo é ser excludente.  

 
[...] estratégia, sob a égide da Escola do Posicionamento, é conquistar uma 
posição, na qual a empresa possua uma condição tão diferenciada, que é 
bastante difícil copiá-la. Para que isso ocorra, a companhia deve manter-se 
fiel à ela; isto é, ser excludente, fazendo uma escolha estratégica (trade off) 
(TAVARES; s/d: 127). 

 

Ao optar por um determinado posicionamento para a construção de uma 

marca, é imperativo que haja fidelidade para com esta escolha. Manter o foco. Deve-

se escolher um nicho de mercado, mantendo-se fiel à ele. De acordo com Porter 

(2004, p.135): 

Quando se escolhe um posicionamento, determina-se não só uma escolha, 
mas um conjunto de atividades que serão desempenhadas por uma 
empresa e qual a configuração das atividades, individualmente, assim 
como a relação entre uma atividade e outra. 
 

Relevante para delinear o posicionamento é também a continuidade de ideias 

propostas inicialmente pela empresa em questão. Manter o que foi escolhido ao 

longo dos anos imprime identidade; o que é muito importante para o consumidor em 

termos de reconhecimento de nicho. E sua fidelidade, é claro. "Você tem que mantê-

lo entra ano, sai ano" (RIES, s/d, p.26).   
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 Assim, unindo os elementos propostos no texto, é possível chegar cada vez 

mais perto da satisfação dos anseios do cliente em perspectiva, construindo uma 

imagem solidificada no mercado. 
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3 MARKETING DE LUXO  

 

3.1 Definição de marketing de luxo 

 

O luxo pode ser entendido como tudo aquilo que está fora do alcance para a 

maioria das pessoas. Nessa visão Kotler (2007) compreende que o marketing de 

luxo está voltado para a divulgação de serviços que é inacessível para a maioria da 

sociedade, o que eleva ainda mais o grau de desejo. 

O mercado de marcas de luxo não permite comparações entre as marcas. 

Divulgar uma marca verdadeiramente única é o que importa. Nesse entendimento, a 

Chanel tem uma personalidade verdadeiramente única e atemporal, mas isso não a 

torna melhor ou pior do que a Yves Saint Laurent. 

 

3.2 Principais características do marketing de luxo 

 

Em relação à qualidade, o cliente de alto padrão busca a aquisição de um 

produto ou serviço que transcenda o prazer pessoal para acessar um fetiche de luxo 

de algo que é reconhecido internacionalmente (ALLERES, 2000). Possuir tais 

produtos ou ter acesso a determinados serviços envolve um grande reconhecimento 

social. 

Já o conceito de valor cultural refere-se ao prestígio da marca tornando-a 

parte da cultura como um valor homogêneo que tem o mesmo significado para 

diferentes gerações e é o mesmo em todo o mundo. Marcas premium tradicionais 

têm uma rica história(CUCCI, 2005). Como um exemplo, citamos a Mercedes Benz, 

podemos não ser peritos em seus produtos, mas a associação imaginária dessa 

marca sempre tem a ver com o luxo. Este recurso tem um papel importante e 

decisivo ao fazer uma compra.  

As marcas de luxo tentam se diferenciar de outras empresas, tanto na 

personalização de produtos quanto política de distribuição, tentando fazê-las mais 

exclusivas possíveis. Consumidores desse nicho estão procurando por 
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exclusividade, por isso a marca deve se esforçar para ter uma diferenciação 

adotando estratégias one-to-one. 

A integridade do produto ou serviço de luxo devem visar a exclusividade, a 

qualidade e individualização. Esse nicho não quer produtos/serviços imitados 

inspirados em outras opções do mercado(PASSARELI, 2010). A inovação e 

personalização é uma característica marcante do mercado de luxo. 

Quanto ao preço, nem sempre esse é um fator deteminante na compra. As 

pessoas ricas procuram por produtos e serviços que lhe concedam uma boa 

experiência, pagar mais caro por um determinado produto/serviço tem uma posição 

secundária nesse segmento(VASCONCELLOS, 2009). 

Em relação aos aspectos emocionais, o consumidor é alimentado pela 

paixão. A natureza apaixonada do consumidor o leva a tornar o luxo como parte de 

seu estilo de vida. Assim, a utilidade do produto de consumo não é como em outros 

segmentos(PASSARELI, 2010), ou seja, um relógio de pulso não serve apenas para 

medir o tempo ele na verdade é um símbolo de distinção. 

A diversificação é amplamente utilizada na comercialização de luxo, porque 

ela aumenta o valor da marca. Se uma marca de luxo lança um novo produto para 

um novo mercado, a marca será recebida pelos consumidores como o melhor 

produto em sua categoria nesse mercado. Foi o que aconteceu quando a BMW 

lançou sua linha de moda. No entanto, essas estratégias são muito arriscadas, 

porque a marca entra mercados onde não tem nenhuma experiência ou 

conhecimento. 

Já a marca Saks investiu na venda on line tendo sucesso, a marca oferecia 

seus produtos através de um serviço on-line, onde os clientes podiam comprar seu 

produto "a la carte" 24 horas por dia, 7 dias por semana, recebendo recomendações 

editoriais, sugestões de produtos alternativos selecionados pelo cliente, fotografias 

em diferentes formatos e bem detalhadas 

Os eventos são um dos pilares da estratégia de comunicação de qualquer 

marca de luxo para transmitir a filosofia da empresa aos clientes. A realização de 

eventos é uma das melhores maneiras para divulgar os valores da marca de uma 

forma direta e pessoal para o público-alvo e é um elo importante na cadeia que 

aumenta o valor da marca na mente dos consumidores e ajuda  no processo de 

fidelização(CUCCI, 2005). Obviamente, o evento traz a presença da imprensa. O 

evento ajuda a obter a cobertura da mídia compatível com o investimento em 
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publicidade. Em suma, o luxo é um estilo de vida, cercado por uma magia especial 

inacessível para a grande maioria, para que esses eventos consigam promover 

estes produtos/serviços, eles devem respirar exclusividade. 

 
3.3 Estratégias táticas do marketing de luxo 
 
3.3.1 Estratégia de diferenciação 

 
Uma das características mais importantes do marketing é planejar o futuro da 

empresa, que será baseada: na demanda do mercado, no planejamento da 

capacidade de vendas e, na forma de acompanhar as alterações nas necessidades 

dos consumidores. Portanto, o marketing estratégico visa atender às necessidades 

atuais e futuras dos clientes, potenciais ou não, identificando os segmentos de 

mercado que oferecem maiores oportunidades e elaboração de um plano de ação 

para atingir os objetivos. 

Portanto, neste ponto, vamos analisar as diferentes estratégias que as 

marcas de luxo podem adotar para atrair clientes. Para ser competitiva e sobreviver 

ao longo do tempo, as marcas de luxo tiveram também de criar distorções em seu 

marketing e relações públicas.  

Consumir e adquirir produtos de luxo têm tradicionalmente apresentado  uma 

noção clara do estado e comportamento. O luxo, em outrora, era sinônimo de 

realeza, dinastia. Mas a passagem do tempo fez com que o mercado de luxo se 

expandisse fazendo que o fator econômico se tornasse a única barreira para a 

obtenção da exclusividade. Esta exclusividade está relacionada a diferenciação de 

serviços e produtos dentro de diferentes estratos sociais(PASSARELI, 2010). 

O luxo está enquadrado dentro da sociedade de consumo. Os objetos 

tornam-se signos e passam a formar um sistema coerente entre si, têm um 

significado e se manifestam na relação de um com o outro. Assim, o lado simbólico 

prevalece sobre o utilitário. O consumo serve como elemento de classificação e 

diferenciação social, além de ser um processo de significação e de comunicação 

(STREHLAU, 2008). 

Um produto que tem certo papel desempenhado, uma natureza específica e 

origem pode ser classificado de luxo. A marca identifica este produto, mas este pode 

não ser o cerne fundamental do trabalho de marketing. A marca fornece um conceito 

junto com a oferta, que terá um significado específico para o consumidor como 
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glamour, requinte, tradição ou simplicidade. As marcas mais lembradas pelo 

consumidor estão geralmente associadas à moda. As estratégias de marketing 

podem formar e manter uma marca atuando no luxo ou contribuir para aumentar ou 

diminuir o seu prestígio (STREHLAU, 2008).  

Muitos são os fatores que impulsionam o consumidor por produtos e serviços 

de luxo. A situação da compra influencia o consumidor, assim como, os rendimentos 

e a idade. A cultura na qual o consumidor está inserido pode aumentar o consumo 

independentemente do nível da renda. 

 

3.3.2 Lealdade a marca 

 

Todas estas empresas de luxo vendem produtos exclusivos para consolidar 

ou tentar consolidar a lealdade dos consumidores. Isso faz com que as empresas de 

luxo não coloquem impedimentos para elevar seu preço, desde que a qualidade e 

exclusividade seja mantida (ALLERES, 2000). O importante nesse nicho é que o 

cliente se sinta confortável e que receba um tratamento distinto e de bom gosto.  

 

3.3.3 Qualidade  

 

A qualidade de um produto de luxo tem ligação com os materiais usados, 

nos componentes, no serviço ao cliente. Em um hotel sete estrelas, por exemplo, um 

cliente pode querer um heliporto. A qualidade tem haver com a construção de um 

status e estilo.  

Os consumidores não estão apenas buscando aspectos intangíveis de 

produtos, eles querem reamente produtos e serviços de qualidade 

extraordinária(CUCCI, 2005).  

 

3.3.4 Inovação 

 

Quando uma empresa lança um novo produto de algo que não existia no 

mercado, é mais fácil a adoção da estratégia de diferenciação. Mas quando um 

produto ou um serviço já existe é preciso um esforço para ir além 
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(VASCONCELLOS, 2009). Assim seria interessante os estrategistas de marketing 

buscarem por novas estratégias, por exemplo, podem ser adotadas estratégias de 

neuromarketing apelando para os sentidos dos clientes na percepção de um novo 

serviço ou podem ser desenvolvidas estratégias de marketing de experiência para 

que o produto/serviço supere as necessidades dos clientes abrindo uma nova 

possibilidade de criação de leadade a marca. 

 

3.3.5 Valor da marca 

 

O valor da marca é a percepção do que cada consumidor extrai do produto 

(ou serviço) de luxo, que determina o valor atribuído ao mesmo. Portanto, o valor é a 

satisfação que cada um extrai do uso ou compra do produto. Essa satisfação pode 

ser de origem econômica, pessoal, subconsciente ou sociológica. O luxo utilizado de 

modo que todos os percebam, como marcas visíveis para os outros, está muito 

atrelado ao efeito dos grupos do indivíduo. Este pode desejar distinguir-se dos 

demais, ostentar ou se equiparar a um determinado grupo (STREHLAU, 2008).  
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4 ESTRATÉGIA DE POSICIONAMENTO COMPETITIVO 

 

4.1 Exclusividade 

 

Produtos de luxo devem ser diferentes de qualquer outro mercado e devem 

possuir uma estética inovadora(CUCCI, 2005). Um produto de luxo deve ser de alta 

qualidade e de excelência. 

Pela sua definição, as marcas de luxo não podem ser democratizadas. O 

produto, serviço ou marca de luxo podem ser um símbolo de status elevado se a 

compra ou uso for um indicativo de distinção social e pertencimento a um grupo 

social com prestígio.  

A marca se transforma porque o ambiente e os consumidores se modificam. 

As novas formas de conhecimento e distinção social estão em constante movimento 

(STREHLAU, 2008). 

 

4.2 Marketing na rede 

 

Rede social é uma estrutura composta por pessoas que estão ligadas umas 

as outras por meio de algum tipo de relação, seja profissional, pessoal, política, ou 

comunitária e que compartilham informações, experiências, objetivos, em comum. A 

rede social existe mesmo antes do surgimento da internet, desde que o homem se 

tornou um ser sociável e comunicativo. 

Não tem como se fazer uma dissociação da marca e das tendências atuais do 

marketing da marca. Recentemente dedicou-se atenção para duas tendências de 

negócios e reorientação do mundo corporativo. Uma delas é a crescente fascinação 

de como usar as mídias sociais para ampliar o marketing da marca. A outra é a 

crescente pressão sobre as empresas para ser mais socialmente responsáveis e 

repensar sobre a criação de valor como um investimento em longo prazo na 

sociedade. Cada uma delas pede que os líderes empresariais façam uma mudança 

substancial em seu pensamento sobre modelos de negócios aceitos. Adotando 

apenas uma dessas questões por si só, é suficiente para alterar seriamente as 

estruturas e processos de negócio de maneira profunda (STREHLAU, 2008). 
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A mídia social é uma força crescente na transformação global, ela é liderada 

por consumidores conscientes que procuram usar a sua voz e poder de compra para 

deter práticas de negócios sustentáveis. Nos próximos anos, a mídia social vai se 

tornar uma ferramenta poderosa que os consumidores vão usar agressivamente 

para influenciar as atitudes das empresas e forçar uma maior responsabilidade 

social e, sugiro mover-nos em direção a uma prática mais sustentável do capitalismo 

(STREHLAU, 2008).  

Para Semprini (2006) os meios de comunicação ajudam na propagação das 

marcas e na construção de um papel dentro da sociedade criando uma identidade 

cultural, elas passam a ser conhecidas pela coletividade. As marcas, nesse 

contexto, deixam de ser apenas etiquetas, e passam a ser uma mistura de valores, 

experiências que geram significados, atitudes e conceitos. Mas no atual contexto 

não se pode simplesmente falar de marcas sem associá-las a sua participação 

dentro do contexto das redes. É possível que as marcas vão se conectar a redes, a 

fim de ajudar uns aos outros para enfrentar o crescente poder dos consumidores nas 

redes sociais? Sim. A ideia de empoderamento do consumidor por meios de 

comunicação social, na verdade, levam as reflexões sobre a necessidade da 

existência de um equilíbrio entre o poder de comunicação entre marca e 

consumidor. O aparecimento de parcerias estratégicas entre marcas pode ser uma 

das formas de solucionar este problema (SEMPRINI, 2006). 

O que seria dentro desse contexto Marcas de Rede Social? 

 
É uma parceria estratégica entre a rede de marcas ou marcas pessoais 
que trabalham em indústrias que se sobrepõem unidas por objetivo 
compartilhar uns dos outros canais sociais durante a crise de comunicação 
ou promoção, a fim de aumentar o alcance e influência da mensagem 
(SEMPRINI, 2006, p.66). 

 

Marcas de Rede Social podem servir como uma ferramenta para combater a 

anarquia dos consumidores ou amplificar mensagens promocionais quando a marca 

precisa que o poder extra de influência para entregar as suas mensagens mais 

rapidamente para um público mais amplo. 

A rede representa um assunto pendente para praticamente a maioria das 

marcas de luxo, que terão de considerar a Internet não só como um canal de 

vendas, mas também como um veículo de comunicação, prestando muita atenção a 

cada um de seus pontos de contato (ALLERES, 2000).  
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As marcas de luxo tem o desafio de encontrar um nicho no mundo virtual, 

sem perder o seu encanto quando apresentados em suas versões online. As marcas 

de luxo devem tentar transmitir a exclusividade através da estética, criatividade e 

ambiente(PASSARELLI, 2010). Isto é conseguido nos pontos de venda diretas e 

todas as estratégias de comunicação e publicidade, no entanto, o desafio é transferir 

essa experiência para o mundo online. 
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5 MARKETING DE LUXO EM HOTÉIS 
 

 

A sociedade ocidental dedica uma parte considerável de seus recursos para 

uma melhor qualidade de vida, buscando em produtos e serviços sentimentos como 

contentamento, prazer e felicidade. Clientes de alto padrão econômico buscam em 

serviços hoteleiros esse algo a mais.  

O conceito de luxo é considerado um refinamento das necessidades humanas 

básicas, a percepção do que é necessidade e o que é luxo varia de sociedade para 

sociedade, apesar da natureza aparentemente das necessidades humanas básicas, 

essa ideia poderia ser transferida para a percepção sociais sendo possíveis para 

pessoas diferentes classes sociais discordar sobre o que é luxo ou não.  

Os turistas de luxo representam três por cento de todos os turistas que 

circulam no mundo. O gasto desses turistas representa vinte e cinco por cento do 

dinheiro em circulação em viagens internacionais (OMT, 2015). Dentro do universo 

de viagens de luxo, há também uma demanda mudando para destinos. Europa, 

apesar de ser o destino principalmente que recebem turistas (liderados pela França 

e Itália) está competindo com destinos emergentes como em: Ásia (Hong Kong e 

Singapura), Europa Oriental (Moscou, São Petersburgo e Praga), Oriente Médio 

(Abu Dhabi, Beirute e Marrakesh), como na América Latina (São Paulo, Rio de 

Janeiro e Buenos Aires) (O GLOBO, 2016).  

A descoberta de novos destinos influencia a decisão de compra nesse 

segmento. O turista de luxo é caracterizado por viajantes que sabem exatamente o 

que querem, e não estão à procura de luxo ostensivo mais; eles querem um luxo 

discreto e viagens com foco em experiências autênticas (FAGUNDES, 2004).  

O conceito de luxo é baseado em três dimensões: funcionalismo, simbolismo 

experencial e interação simbólica. O funcionalismo representa a ideia de que bens 

de luxo resolvem os problemas e necessidades dos clientes, o simbolismo 

experimental representa a ideia de prazer sensorial e, finalmente, a interação 

simbólica refere-se à real satisfação às necessidades dos clientes (PASSARELLI, 

2010).  

Dentro do setor hoteleiro de luxo, o marketing experiencial surge em um 

momento onde há a transposição de antigas ideias. Em outrora, o consumidor 

tomava a sua decisão de compra motivada apenas por decisões racionais. Agora, 
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estabeleceu-se a decisão tendo por base a motivação por uma nova experiência. 

Nesse paradigma, é considerado os fatores irracionais e emocionais explorando os 

elementos intangíveis com foco em experiências de consumo.  

O consumo passa a ser tratado como uma experiência holística, e usando 

metodologias ecléticas.  

Na decisão pela escolha de um hotel, o segmento de luxo quer receber 

experiências em um modo multissensorial. Existem fatores que devem ser atentados 

para a criação de uma estratégia de marketing direcionada, são eles: a fantasia, os 

sentimentos, a experiência de entretenimento e a evangelização. 

Dentro desse contexto, as estratégias de marketing devem contemplar o valor 

sensorial, emocional, cognitivo, comportamental e relacional para clientes. Na 

verdade, a experiência ocorre dentro de um indivíduo. Por isso, a experiência 

depende do humor, do estado de espírito, e da reação a um evento. Uma 

experiência é uma mistura de muitos elementos que vêm junto envolvendo os 

consumidores de forma emocional, intelectual e espiritual.  

A experiência tem sido utilizada como um veículo para descrever o significado 

dos vários segmentos de lazer e turismo. O turismo tem o potencial de provocar 

reações emocionais fortes nos consumidores, o segmento de luxo que viver uma 

experiência que englobem atenção a alguns aspectos, tais como: a hospitalidade, 

atrações, varejo, eventos, gestão de destinos e gestão de transportes(FAGUNDES, 

2004).  

Estudos mostram que para os turistas há quatro fatores importantes que 

influenciam a experiência, são eles: o hedonismo, a paz de espírito, o envolvimento 

e reconhecimento (OMT, 2015). Ao buscar um serviço de uma hotelaria de luxo, os 

consumidores têm a necessidade de poder fazer o que eles amam ou gostam, eles 

querem se sentir entusiasmados, querem ter memórias para compartilhar, querem 

paz de espírito, segurança física e psicológica e conforto.  

Em uma abordagem de marketing, uma experiência em um hotel de luxo 

pode ser vista além das coisas simplesmente materiais. Assim, quando são 

considerados todos os aspectos emocionais envolvidos, é possível compreender 

que os turistas consomem experiências durante toda a viagem. É por isso que o foco 

em componentes afetivos e cognitivos é importante.  

Existem valores de comportamento dos consumidores de luxo que estão 

combinados com as suas motivações. Os consumidores de hotéis de luxo são 
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muitas vezes hedonistas e perfeccionistas, e estão mais interessados no prazer 

derivado do uso de produtos de luxo, e eles estão menos interessados em 

qualidade, preço e desempenho do produto. 

Este tipo de consumidor sabe o que quer por seu próprio julgamento, o preço, 

nesse contexto, só existe como uma prova de qualidade. Entre as principais 

características dos serviços de hotéis buscados por consumidores de alto padrão 

estão: 

- Privacidade: busca-se um local calmo, sem ostentação.  

- Personalização: O turista quer ser tratado como o único e o serviço deve ter 

uma diferenciação.  

- Simplicidade e perfeição: Os serviços devem funcionar sem erros, a sua 

qualidade é importante em todos os processos.  

- Autenticidade: Há um desejo por destinos exóticos com diferentes culturas. 

- Conforto e segurança: Apesar da tendência de novos destinos, os turistas 

não abrem mão desses elementos.  

Considerando tudo o que os acadêmicos propõem e tudo o que os dados de 

mercado mostram, podemos destacar que apesar da importância dada ao 

componente preço, os valores como conspicuidade, singularidade e qualidade 

essenciais para o atendimento do que o consumidor deseja.  

Como mencionado anteriormente, os clientes de luxo têm características 

específicas, o que significa que as empresas precisam estar cientes dos desejos e 

das necessidades. Assim, em vez de tratar os clientes de forma maciça é 

importante, no contexto de luxo, tratar o hóspede como único. A maneira de se 

conectar com os clientes deve compreender seu estilo de vida para perceber que 

tipo de experiência poderia ser criado, na tentativa de personalização e 

autenticidade de serviços.  

Atualmente os clientes têm muitas opções de serviços, mas eles ainda 

parecem insatisfeitos, e para a indústria de luxo de alta qualidade de serviços e 

produtos são sempre esperados, sendo difícil para hotelaria de luxo se diferenciar. 

Neste contexto, a experiência de marketing é uma oportunidade para as empresas 

oferecem aos seus clientes o "algo mais" que eles procuram, proporcionando um 

ambiente que criem experiências positivas que envolvem aspectos subjetivos. 

Assim, as emoções e as relações é uma forma de diferenciar e melhorar os serviços 

de viagens de luxo.  
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Os principais desafios das empresas hoje são para manutenção dos clientes 

e a atração de novos, por isso após a compreensão perspectiva do cliente é 

necessário perceber como usar a abordagem experiencial como uma vantagem 

competitiva. Para que isso aconteça, é importante incluir a experiência como um 

ponto estratégico, incluindo-a na posição corporativa, da construção da imagem da 

marca. 

A abordagem experiencial está mudando o conceito tradicional de criação de 

valor. Assim, o valor foi criado pelas empresas para colocar os clientes fora do 

processo, mas agora com a perspectiva da experiência, o valor é co-criado por 

empresas e clientes. Neste contexto, interações de alta qualidade permitem que os 

turistas tenham experiências únicas com hotéis de luxo, sendo essa a chave para 

permitir novas fontes de vantagem competitiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Observou-se que o nicho de “hotéis de luxo” requer outros conhecimentos 

além dos de conhecimento de mercado e produto, pois é preciso oferecer e 

promover serviços e experiências inovadoras que surpreendam os clientes 

constantemente, aliados à estratégia e marketing, direcionados para esse mercado. 

Assim, todas as estratégias que estejam ligadas à inovação e 

personalização são muito bem aceitos no segmento de hotelaria de luxo. É 

recomendável que sempre haja pesquisas de satisfação para mensurar como os 

clientes e estão percebendo os serviços e principalmente é preciso ouvir sugestões 

e críticas sempre com ouvidos abertos com o intuito de sempre melhorar os serviços 

prestados. 

Não pretende-se esgotar aqui esse assunto, acredita-se que estudos mais 

aprofundados com a realização de pesquisa de campo poderia trazer resultados 

mais abrangentes. 
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