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RESUMO 

O presente estudo foi realizado com o intuito de análisar, discutir a importância do investimento 

do catálogo de moda e a sua relação com os seus públicos-alvo. O trabalho de pesquisa incide 

sobre a marca Reverso Jeans, uma marca brasileira, que produz e comercializa Jeanswear e 

que, está localizada no sul do Brasil. Sendo um meio que necessita de diversos profissionais da 

moda, como fotógrafos e produtores de moda, para concretizar uma comunicação efetiva, 

considerado, diante de todas as pesquisas um meio de grande impacto, imagens que 

influenciam em todos os aspetos, tanto social como comportamental, estimulando o desejo, os 

sonhos, as necessidades, tanto as verdadeiras, como as falsas que agradam e estimulam o 

imaginário, levando ao consumo. 

Esta dissertação apresenta uma abordagem metodológica, por meio de pesquisa bibliográfica e 

também uma abordagem empírica, através de pesquisa qualitativa, quantitativa e descritiva, 

contemplando o inquérito que foi aplicado o questionário, aplicado especificadamente ao público-

alvo do sexo feminino, levando em consideração que é o público crucial para a marca. 

As conclusões do estudo revelaram que um catálogo de moda elaborado, tendo em linha de 

conta os seus públicos-alvo, contribui para potencializar a imagem da marca, conquistando 

consumidores, fidelizando os antigos. 

Palavras chave: Moda, comunicação, marca, catálogo e consumo. 
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ABSTRACT 

 

This study was performed in order to analyze, discuss the importance of the fashion catalog 

investment and your relationship with your target public. The research work focuses on the 

Reverse Jeans brand, a Brazilian brand that produces and markets Jeanswear and that is located 

in south Brazil. Being a means that requires many fashion professionals such as photographers 

and fashion producers, to achieve effective communication, considered before all the researches 

a means of great impact images that influence in all aspects, both social and behavioral, 

stimulating the desire, dreams, needs, both true, how false that suits and stimulate the 

imagination, leading to consumption. 

 

This work presents a methodological approach, by means of literature and also an empirical 

approach through qualitative, quantitative and descriptive research, aimed at the investigation 

that was applied the questionnaire, applied specifically to the female audience, assuming is the 

crucial public for the brand. 

 

The findings revealed that an elaborate fashion catalog, taking into account their target 

audiences, contributes to empowering the brand image, winning consumer loyalty of the old 

ones. 

 

Tags: Fashion, communication, branding, catalog and consumption. 
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INTRODUÇÃO 

1.1. ENQUADRAMENTO DO ESTUDO 

A procura por um lugar em destaque num mercado cada vez mais concorrencial, associado a 

uma relação cada vez mais intimista com o consumidor, é um grande desafio com que as 

marcas se confrontam na contemporaneidade. Por esses motivos, há uma busca desenfreada 

por artifícios/meios para fidelizar os consumidores. 

Para Simmel, (2008, apud) e Gomes, (2009, p. 8), a moda como fenômeno social afeta as 

pessoas simultaneamente e exerce um efeito singular sobre o comportamento individual. 

Diante de tantos desafios, as marcas procuram estratégias para melhorar as suas vendas, 

reforçando a sua imagem e a sua reputação no mercado. Diante deste contexto, a comunicação 

na moda assume inúmeras formas, que interagem no mercado. São diferentes os meios 

utilizados para comunicar uma marca e os seus produtos, tais como: os editoriais, os sites, as 

vitrines, o layout da loja, o catálogo, entre outros.  Dentre todos estes, o estudo incidirá 

particularmente sobre o catálogo de moda como principal ferramenta em que as imagens, como 

por exemplo, a fotografia irradia um estilo de vida, disseminam varias mesagens em 

consonância com os públicos-alvo e a marca, considerado um meio de comunicação comum, 

além de ser eficaz dentre tantas outras formas de se promover uma marca e apresentar os seus 

produtos no mundo contemporâneo. 

Porém o estudo analisa o impacto do catálogo de moda diante do seu consumidor, e nesse 

sentido faz-se necessário discutir alguns aspetos relevantes sobre a fotografia e produção de 

catálogos de moda. 

O catálogo de moda é uma ferramenta importante dentro da publicidade na relação de contato 

que estabelece com os consumidores, uma vez que cria visibilidade do produto e da marca. Este 

tem como principal função causar um impacto através da imagem, informando, disseminando 

tendências e inovações, definindo comportamentos, induzindo oconsumo e consequentemente 

ajuda a construir e fortalecer a identidade da marca. Esta utiliza o lúdico, tendo em vista 

disseminar estilos de vida, sendo estes interpretados, á partir de todo estudo de segmentação de 
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mercado, para ser construído através da produção de moda, fazendo com que o seu público se 

identifique. Considerado um possível meio que potencie uma forte e distintiva imagem, lançando 

tendências de cada estação, e servindo de apoio para a produção de estilos de moda.  Até 

mesmo o apelo que um catálogo de moda tem, muito mais forte em relação à ideologia da 

marca, criando assim um vínculo, fazendo com que os consumidores se relacionem e 

identifiquem muito mais com a marca e seu estilo, garantindo seu espaço no mercado, e 

promovendo novos consumidores, fidelizando consumidores já existentes, trazendo benefícios 

para a marca, quando se refere à lucratividade, vendas e expansão de seus produtos, trazendo 

melhor rentabilidade. 

O avanço tecnológico é impar em todos os domínios da esfera humana, quer na dimensão 

pessoal, quer na esfera profissional, e no mercado os catálogos impressos coexistem ou dão 

lugar aos catálogos vituais que em tempo real chegam aos consumidores que, comodamente, 

podem aceder visualizar em qualquer lugar, isto é o real cedeu ao virtual. 

Para responder aos objetivos propostos, estudaram-se a moda, a marca, o catálogo, o mercado 

e o consumo, estruturando-se posteriormente uma pesquisa com base na marca Reverso Jeans 

que privilegiam o estudo e trabalho do catálogo de moda, podendo assim estar em contato com 

o mercado alvo da mesma, para chegar a conclusões concretas, do impacto e valorização que 

um catálogo de moda, bem elaborado, com profissionais e estudos adequados. 

No âmbito da comunicação das marcas de moda existem diversos trabalhos acadêmicos, porém 

são poucos os que incidem particularmente no impacto dos catálogos, quer no passado, quer no 

presente: suas alterações face a um mundo regida por uma aceleração constante.  

1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO 

Este trabalho tem como objetivo estudar e pesquisar o impacto do catálogo de moda na 

sociedade de consumo brasileiro, com a finalidade de análisar o quanto uma empresa Reverso 

Jeans pode sobressair no mercado, fidelizar consumidores, conquistar novos consumidores, 

aperfeiçoando as vendas e sua lucratividade, através de um meio de comunicação, 

especificamente através de uma produção de catálogo de moda, estudado e desenvolvido, a 

partir do mercado, conceitos da marca e novas tendências. 
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Os objetivos específicos deste trabalho seguem nos tópicos abaixo: 

 Recolher e descrever informações através de emquadramento teórico, sobre moda, 

comunicação, marcas de moda, marketing e publicidade, vertentes do catálogo de moda 

como a fotografia e a produção, mercado e por fim consumo e estilo de vida. 

 Detalhar todos os pontos administrativos da marca Reverso Jeans, e formas de 

comunicação utilizadas, com a finalidade de compreender as suas estratégias. 

Após todas as pesquisas e análises, concluir a importância de investir e elaborar um catálogo de 

moda, na simbologia da marca e de seus produtos diante do seu consumidor. Para este estudo 

foi utilizado um inquérito que serviu como base para encontrar uma resposta concreta da visão 

que o consumidor tem sobre um catálogo de moda tanto impresso como virtual, sua influência e 

impacto. 

1.3. MOTIVAÇÃO E PERTINÊNCIA 

O tema abordado, motivado pela perceção que existe ainda nas marcas de pequena e média 

dimensão do mercado atual brasileiro, em explorar e valorizar a comunicação através de meios 

publicitários, principalmente quando se fala em catálogo de moda. Ou seja, muitas vezes 

valoriza-se apenas a comunicação com os seus fornecedores, e não com os consumidores. Isto 

significa ausência de uma estratégia comunicativa deste tipo de empresa na procura por manter 

e reforçar a sua identidade, a sua reputação num mercado cada vez mais concorrêncial à escala 

global. 

Uma comunicação eficaz com seus consumidores é indispensável, para um marca estar 

presente no dia a dia das pessoas. As grandes marcas têm equipas especializadas para 

desenvolver formas de comunicar a sua marca de modo eficaz, capazes de estudar e identificar 

o mercado alvo e as suas caraterísticas de modo a ir ao encontro dos mesmos. 

1.4. METODOLOGIA 

A utilização de uma metodologia de investigação através de pesquisas bibliográficas, a partir dos 

métodos qualitativos, quantitativos descritivos e técnicas, através de um estudo empírico, com o 

acompanhamento da marca para recolha de informações necessárias, observação direta e 



Dissertação de Mestrado 

6 

participante, em contato com toda equipe da marca, principalmente com os profissionais que 

trabalham no desenvolvimento dos catálogos, e o responsável conseguindo desenvolver toda 

parte de análise da marca em si, identificando o público-alvo da marca,foi realizado um inquérito 

através de questionário, desenvolvendo-se uma primeira fase um pré-teste, e em seguida 

concretizando a pesquisa, descrevendo todos os dados observados e também, todos os dados 

recolhidos através do questionário, transformando em figuras para facilitar a visualização e 

análise de resultados.. 

Em seguida com a utilização do software ‘’Statistical Package for the Social Sciences’’, foi 

realizado o cruzamento de dados mais conhecido como ‘’croosstabs’’, cruzando questões da 

segunda e da terceira parte do questionário com idade, sexo, estado civil, nível escolar e 

cidade,para se análisar qual a influência que estes parâmentros têm no estudo. 

Desta forma Kauark, et al.,( 2010, p. 14) acrescenta que ‘’a partir da investigação literária e da 

sistematização da bibliografia complementar da área especifica da pesquisa até possibilidades 

de intervenção investigativa da pesquisa de campo’’, a literatura representa um método 

indispensável, de informações concretas para o trabalho, além de servir também como base 

para a elaboração do inquérito. 

A tipologia da pesquisa de acordo com a abordagem do problema em questão será utilizada uma 

pesquisa quantitativa, qualitativa e descritiva.  Manzato & Santos (2012, p.6) descreve que ‘’os 

métodos de pesquisa quantitativa, de modo geral, são utilizados quando se quer medir opiniões, 

reações, sensações, hábitos e atitudes etc. de um universo (público-alvo) através de uma 

amostra que o represente de forma estatisticamente comprovada’’. 

Kauark, et al., (2010, p.27) cita: 

 que a pesquisa qualitativa é considerada uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, onde a 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo, também ressalta que 

o ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É 

descritiva, os pesquisadores tendem a análisar seus dados, o processo e seus significados são os focos 

principais de abordagem  (Kauark, et al.,2010, p.27). 

Manzato & Santos,( 2012, p.4) explica que a ‘’pesquisa descritiva observa, registra, analisa, e 

correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá -los. Procura descobrir, com precisão 
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possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua 

natureza e caraterísticas’’. 

 O inquérito utilizado para a recolha dos dados foi através de questionários, elaborado com 

perguntas fechadas, aplicados a grupos sociais que atendam o público-alvo da marca a será 

analisada, destacando caraterísticas a serem abordadas, tais como, orientação sexual, idade, 

classe social, grau acadêmico, dentro outros aspetos, e afunilando ao longo das perguntas, 

focando diretamente no catálogo, conseguindo assim medir todas variáveis em questão. Depois 

de efetuada a recolha de dados, foi realizada uma análise estatística dos dados obtidos, para 

uma melhor análise de conteúdo, visando interpretar se os referênciais teóricos são compatíveis 

com os verificados na empresa. 

Com elaboração de figuras, análises dos resultados constam como itens importantes para a 

realização e concretização da pesquisa. Para uma abordagem de um problema em uma 

pesquisa cientifica, todo planejamento, recolhimento de dados e a análise estatística, 

quantitativa, com análise e discussão de resultados. Manzato & Santos (2012, p.8) apresentam 

‘’uma  caraterística que a chamamos de circularidade do método científico’’. Representado na 

Figura 1 abaixo: 

 

Figura 1 - Abordagem estatística na pesquisa quantitativa. Fonte: (Manzato & Santos, 2012). 

1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro capitulo que é o introdutório está, 

dividido em cinco subcapítulos, sendo esses, o enquadramento do estudo, os objetivos do 

trabalho, a contextualização, a metodologia, e a estrutura do trabalho. 



Dissertação de Mestrado 

8 

O segundo capitulo incide na revisão bibliográfica, no sentido de perceber o universo dos 

catálogos de moda e sua evolução face ao passado, incide ainda sobre o consumo e estilo de 

vida com o intuito de perceber a relação entre o catálogo e o processo de compra. 

Portanto visa descrever sobre o tema moda, comunicação e linguagem, no próximo tópico relata 

o tema de marcas de moda, podendo descrever seus conceitos, e o quanto a comunicação 

representa para uma marca de moda, outro tema indispensável neste tópico é o marketing e a 

publicidade, são estes que estipulam estratégias, estudam e elaboram a melhor forma de 

comunicação uma marca e deixa-la em evidência diante dos seus consumidores. 

O tópico seguinte apresenta um olhar sobre o catálogo de moda e suas vertentes, conseguindo 

passar um pouco de sua história, de seus conceitos, e suas vantagens, mostrando nos dois 

subtítulos seguintes o que o compõe, que é a fotografia de moda, sua história e evolução, e a 

produção de moda e sua importância, a fim de contextualizar todo trabalho envolto ao catálogo 

de moda, é relatado um pouco sobre o mercado da moda, foco principal para conseguir 

desenvolver um catálogo de moda de sucesso, e atingir os objetivos esperados, que são os de 

necessidade do consumidor em consumir, desejar, e lembrar a marca, portanto a pesquisa 

bibliografia deste trabalho encerra com um tópico sobre consumo e estilo de vida, intuito de 

perceber a relação entre o catálogo e o processo de compra. 

O terceiro capítulo, subordinado ao título ‘’desenvolvimento’’ descreve a história da marca 

Reverso Jeans, incidiu que foi analisada para a estruturação do trabalho, a sua evolução no 

mercado, e aspetos relevantes a ponto de identifica–lá e conhece–lá de forma sucinta, e 

também toda a construção do questionário, a população e amostra, método de recolha de dados 

para o desenvolvimento do pré-teste. 

O capítulo seguinte descreve o público, os pontos internos e externos, os produtos, a 

concorrência, e informações necessárias sobre a elaboração do catálogo na empresa, com toda 

análise da marca, e discussão de resultados obtidos a partir do inquérito.  

E o quinto e ultimo capítulo apresenta as conclusões e perspetivas futuras. 
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CAPÍTULO 2.  
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ESTADO DA ARTE 

2.1. COSTURANDO... MODA COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM 

A moda não é considerada apenas o ‘’vestir’’, ela é essencial em todo o contexto de 

informações, tradições e condutas, para muitos estudiosos, a origem do termo moda vem da 

língua francesa, conforme explica (Barnard, 2003). 

A palavra moda tem origem na língua francesa mode, que significa modo. Para outros, moda significa 

costume e provém do latim modus. A moda surgiu no início do renascimento europeu, mas somente 

desenvolveria no século XV, com o avanço do capitalismo e o consequente aumento da mobilidade social 

da população prosseguindo até século XIX (Barnard, 2003, p.23). 

Diante deste conceito sobre moda, pode destacar-se o de Palomino (2002, p.3) que define a 

moda como “um sistema que acompanha o vestuário e o tempo, que integra o simples uso das 

roupas no dia-a-dia a um contexto maior, político, social, sociológico”.  Compreende-se, portanto, 

a moda como um instrumento de integração do homem à sociedade.  

Esta dá forma e cor às distinções culturais e desigualdades sociais, expressa costumes e 

valores, refletindo a personalidade, o comportamento e anseios. 

Na concepção de Pollini (2007), a moda pode ser considerada o reflexo da evolução do 

comportamento, estimulando novas formas de pensar, agir e exprime o status e o poder, 

influenciando as classes e os padrões sociais.  

Dessa forma, pode-se reconhecer que se antes as transformações na indumentária ocorriam 

devido a fortes mudanças sociais, políticas, ou econômicas, hoje essas alterações no vestuário 

consistem em produzir roupas para manter a atualidade. 

Pollini considera que o modo como hoje pensamos a moda é um fenômeno relativamente 

recente, ou seja, esta: 

Desenvolve-se em decorrência de processos históricos que se instauram no final da Idade Média (século 

XIV) e continuam a se desenvolver até a chegar ao século XIX. É a partir do século XIX que podemos falar 

de moda como a conhecemos hoje (Pollini, 2007, p.16). 
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Devido a sua inconstância mudança a moda é julgada por muitos como fútil. No entanto o que 

carateriza o modo é seu cariz, o culto pelo novo o desejo de estar sempre em tendência, esse 

alimenta o mercado em escala global. 

Na visão de Lurie (1997, p.38), a roupa desempenha o seguinte papel na vida das pessoas: “tornar a vida 

e o trabalho mais fáceis e confortáveis; para mostrar a nossa identidade e a que grupo pertence, e atrair a 

atenção erótica”. Assim, a roupa consegue adotar basicamente a mesma função de proteger o corpo, 

mostrar status e chamar a atenção do outro através da moda, de novidades e de tendências. 

O autor observa também ‘’que estas funções coincidem, respectivamente, com os três princípios 

designados por James Laver no livro a “Linguagem das Roupas” (1989): ‘’Princípio de 

Utilidade’’, ‘’Princípio Hierárquico’’ e ‘’Princípio de Sedução’’. Barnard (2003) acrescenta outra 

função, que conforme ele é a mais importante, que é a de comunicação, diante desta colocação 

ele explica algumas coisas que são notificadas pela moda e pela indumentária como: a 

expressão individual, o status, a definição do papel social, o símbolo politico, os ritos sociais e 

lazer.  

‘’Poder-se-á afirmar que a moda, assim como depende da mudança, também não existe, nem 

pode existir, sem a linguagem’’ (Mourean, 2013, p.108). Seguindo o pensamento do autor se 

moda exprime o devir, é também na linguagem que radica a sua existência.  

A moda, criação, expressão e a linguagem, promove a identidade e dinamiza sua produção artística-

cultural a partir de um sistema econômico que gera continuamente objetos de consumo para diferentes 

segmentos do mercado nacional e internacional (Moura & Almeida, 2013, p.232). 

Durante muito tempo e ainda hoje, a moda é uma forma de afirmação e diálogo do indivíduo 

perante o grupo. Uma forma de o self passar mensagens portadoras de valores, pontos de vista 

sejam eles de cariz social, econômico ou politico.  

Ao exercer esta função expressiva, a indumentária coincide, contudo, antes de mais com uma função 

fática. Ela estabelece comunicação mesmo antes de começarmos a falar. A mensagem que enuncia 

consiste em primeira instancia em formalizar um contato, em dar visibilidade a locutores em interação, 

em antecipar as percepções que temos uns dos outros nos instantes que antecedem qualquer diálogo 

(Oliveira, 2013 p.147). 

Diante dessas variáveis é possível ter conhecimento da importância que a mesma ostentou ao 

longo dos séculos. Na linha de Stefani (2005, p. 15), “por meio da análise histórica, é possível 
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termos uma visão da importância que o vestuário assumiu ao longo dos séculos e dos papéis 

representados pela moda na cultura e nos valores predominantes de cada momento”. 

Historiadores e antropólogos destacam três fatores que constituem o uso da indumentária: a 

proteção, o pudor e o adorno. E estes fatores foram determinantes na evolução da moda ao 

longo dos séculos. Deu-se que o aparecimento da indumentária incidiu na pré-história, quando 

os homens ainda empregavam o uso das peles dos animais. 

Segundo Stefani (2005), os motivos da fixação do homem na terra fez com que abandonasse a 

vida nómade. Neste sentido a indumentária foi evoluindo o par do homem, e os diversos tipos de 

materiais utilizados na confeção de outras roupas e outras peças para adorno refletem a sua 

passagem pelo mundo. Isto é, se por um lado, a roupa visava contribuir para o seu conforto, por 

outro lado, indicava a sua posição social no grupo onde estava inserido.  

Sabemos que a nobreza, sempre se diferenciou, por exemplo, através da roupa, com tecidos 

ricos, cores, estampas, e adornos que refletiam o poder aquisitivo desta classe. 

Os nobres lançavam moda e essa moda era copiada pela burguesia, transformando assim a 

indumentária em algo cíclico e de renovação constante.  

Só a partir do final da Idade Média é possível reconhecer a ordem própria da moda, a moda como 

sistema, com suas metamorfoses incessantes, seus movimentos bruscos, suas extravagâncias. A 

renovação das formas se torna valor mundano, a fantasia exibe seus artifícios e seus exageros na 

sociedade, a inconstância em matéria de formas e ornamentações já não é exceção, mas regra 

permanente: a moda nasceu (Lipovetsky, 2009, p.24). 

Ainda durante a Idade Média com a ascensão da burguesia, a roupa tem maior dinâmica. Assim, 

no final da Idade Média século XIV, a indumentária abre os caminhos para o surgimento da 

moda, que foi sendo aprimorada ao longo das décadas.  

De acordo com Dias (1997): 

A contemporaneidade tornou presente o espírito de tempo-mudança. Enquanto em outras épocas, a roupa 

era um efeito de produção baseada nas diferenças abruptas, gerando novidades, agora ela é produzida 

com o objetivo de acompanhar mudanças (Dias, 1997 p.12).  

Na linha do autor, se no passado o cariz renovador da moda assentava numa aceleração e 

distinção da indumentária em que a nobreza procurava afastar-se da burguesia, hoje, isso não 
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se verifica, isto é, a moda é, acima de tudo, marcada pelo culto da novidade, pela 

descartabilidade, pela aceleração, pela efervescência, em sumo pelo, devir, em sintonia com o 

tempo que vivemos. Se nos debruçarmos sobre o fast-fashion percebemos como este: 

“revolucionou o mercado da moda, isto é, como reeducou o consumidor a fruir cada vez mais o 

novo; sabemos como as cadeias low cost conquistam, cada vez mais, novos nichos do 

mercado’’ (Gama, 2013 p. 319).  

Para este mercado da moda não menos importante são os fenômenos das tribos urbanas que servem 

cada vez mais de inspiração. A rua e uma explosão de cores, de estilos, uma manifestação visual, natural, 

espontânea, que quotidianamente nos inebria, e que, acima de tudo, e cada vez mais uma fonte de ideias 

para os criadores de moda (Gama & Castilho 2013, p.7). 

Para além das tendências vindas das ruas e cadeias low cost, as autoras Gama & Castilho 

(2013, p.5), ainda acrescentam ‘’que a diversidade e a pluralidade na moda representam uma 

espécie de “eterno retorno’’ no qual as manifestações do presente, em atualização constante, 

buscam inspiração no passado, o que da ao observador atento uma visão mais próxima da 

continuidade do que da rutura’’. Isto não significa que haja falta de dinamismo na moda, mas 

que esta está sempre em ligação com o passado, com o presente e com o futuro. Sant’Anna 

(2014, p. 1) defende que “a moda alimenta-se do passado, digerindo-o, regurgitando-o, visando 

inverter todas as ordens temporais, abalar qualquer referência, pois no presente, ela, também 

não tem interesse de preservar”. Esta irreverência da moda só nos indica o quanto é marcada 

pela caducidade, pela volatilidade e pela aceleração. Dentro dos limites determinados pela 

economia, as roupas são compradas, usadas e descartadas, fazendo com que o desejo de 

compra seja frequente. Sendo a moda filha da caducidade, podemos afirmar que esta é um 

traço comum da pós-modernidade segundo Lipovetsky. 

A partir de então a moda passa a ser não apenas uma ditadora de tendências, mas sim um 

meio de comunicação e interação social, podendo assim identificar a moda no passado e no 

presente, como eram representadas devido às classes sociais, as tribos urbanas, e toda sua 

simbologia. 

Para essa moda haverá uma significação associada ao interesse de mercado em manter níveis 

hierárquicos no consumo de moda. O que se observa não é mais a concorrência pelo novo, e 

sim pela valorização da diferença, movimentando-se no sentido de atualização, novidade.   
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Gama (2013, p. 317) conclui que ‘’trata-se de viver uma moda constantemente renovada, 

sedutora, que lhe possibilita viver constantemente num “universo” por estrear’’. 

E nesta medida que Oliveira (2013, p.147) apud Grant McCracken, citado por Baldini (2006, p.98), se 

refere ao vestuário como um meio de expressão, por excelência, do gênero humano, um meio que revela 

uma capacidade para dar a conhecer o eu interior de cada um, assim como para fabricar uma espécie de 

ser ideal, objeto de desejo e de sedução. 

Podendo desta maneira compreender a moda como um instrumento de integração do homem 

no meio onde está inserido. Ela dá forma e cor às distinções culturais e desigualdades sociais. 

Expressa costume e valores, refletindo a personalidade, comportamento e gostos.  

Cobra (2009, p.17) acrescenta que a moda é, sobretudo, “um negócio que acompanha 

tendências, estilos de vida, comportamento e desejo de consumidores”.  As transformações 

relacionadas na moda ocorrem como reflexo das complexas mudanças no modo de agir, sentir e 

pensar de uma sociedade. 

Quando foi mencionada a moda como um discurso, vale dizer que situá-la nessa perspetiva implica em 

não limitar o conjunto das mudanças que ela faz agir, ao conjunto das mudanças de vestimenta. Por tanto 

não ficará restrita à constatação de que em determinado momento promoveu a adoção de algumas 

novidades, e em seguida outras. Sua característica de discurso está ligada a condição de ser (Dias, 1997, 

p. 10). 

Ao longo dos tempos os vínculos do sujeito sempre se potencializaram através das imagens. 

Neste sentido pode-se ressaltar a moda como um discurso, considerando o que a pessoa usa, 

analisando desde seu nível social ao gosto pessoal. 

Stefani (2005) indicou que o ser humano emprega o princípio da moda para estruturar sua 

exposição pessoal como campo de um discurso. 

As pessoas utilizam a indumentária como uma forma de comunicação, expressão e discurso 

tentando por meio dela, mostrar como querem que as demais pessoas as vejam. Mas, por outro 

lado, elas não usam o artifício da vestimenta somente para o outro, usa para que elas próprias 

se vejam mais próximas possíveis da imagem que querem transmitir, como se a roupa as 

transformassem no que elas desejam ser.  
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Por milhares de anos os seres humanos têm se comunicado na linguagem das roupas. Muito antes de eu 

ter me aproximado o suficiente para falar com você na rua, em uma reunião ou em uma festa, você 

comunica seu sexo, idade e classe social através do que estão vestindo (Lurie, 1997, p. 19). 

Daí entende-se que através do que se está vestindo, é capaz de se transmitir informação. No 

momento em que cada pessoa escolhe uma roupa para usar, esta descreve-se para passar o 

modo como quer se mostrar. Nesta ocasião, alguns fatores podem interferir: conforto, 

segurança, durabilidade ou até mesmo um guarda roupa limitado.  

Laver (Apud LURIE, 1997, p. 22) argumenta que “a moda não passa do reflexo e dos costumes. 

Diante disso, a roupa envolve diversos fatores a serem analisados, desde a necessidade, desejo 

e a vontade de possuir. Assim, a moda trabalha as necessidades das pessoas, encontrando em 

estímulos cada vez mais práticos, agregando conforto, beleza e praticidade’’.  

Seguindo ainda a linha do autor compreende que a moda é um veículo de comunicação, 

transmitindo informações sobre quem são as pessoas ao seu redor, as suas ideologias, crenças, 

estilo, sexo, comportamento, ousadia, prática, criatividade, segmento socioeconômico, posição 

ocupada no trabalho e na sociedade.  Neste sentido, como sugere Sant’Anna (2007), é através 

dos media á escala global, que a dinâmica da economia, ou melhor, o trabalho é atribuído à 

sedução ao produto, que veicula os mesmo tais como já afirmamos, materializados e, conceitos 

e estilos de vida que são apelo ao consumidor. 

Kotler e Keller (2006, p. 191) consideram que “um estilo de vida é o padrão de vida da pessoa 

expresso por atividades, interesses e opiniões. O estilo de vida representa a pessoa por inteiro, 

interagindo com seu ambiente”.  Diante disso, as organizações procuram vincular os seus 

produtos a um estilo de vida, visando atingir um público alvo específico.  E esses fatores podem 

ser observados através de estratégias de marcas de moda. 

2.2. MODELANDO MARCAS DE MODA 

Um mercado que se rege cada vez mais à escala global tem pela frente desafios com que não se 

confrontava no passado, e nesse sentido as estratégias de marketing das empresas são cada vez 

mais afinadas no sentido de se destacarem da concorrência.  

De Carli (2002, p.42) defende que o marketing ‘’ainda que estude a complexa relação entre o 
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projeto de um produto, seu preço, sua comunicação, sua disponibilidade no mercado e a 

satisfação do cliente depois de efetuada a compra’’. Contudo, a marca se estabelece no 

mercado criando determinada comunicação e valor diante do seu público-alvo, no mesmo 

pensamento. 

Desta forma as imagens da marca devem ser criadas por programas de marketing e publicidade 

que têm como objetivo favorecer as associações fortes da marca. Alguns autores: Kotler; 

Armstrong (2008) e Keller (2006), por exemplo, definem o marketing como o recurso mais 

importante que uma empresa possui para atrair o consumidor.  Ou seja, “o marketing é o 

processo social e gerencial através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que é objeto de 

suas necessidades ou desejos, criando e trocando produtos e dinheiro com outras pessoas ou 

grupos” (Kotler e Armstrong, 2008, p. 3). 

O princípio de marketing é o de identificar as necessidades e desejos dos consumidores, 

definindo também o mercado, os produtos ou serviços e o ambiente cultural do consumidor, 

pois esse ambiente carrega uma serie de tradições e costumes que são fundamentais, por 

exemplo, na elaboração de estratégias de marketing. 

Conforme mudam os valores, a sociedade pode se adequar ao ambiente, pois adquire uma concepção do 

mundo que a rodeia. Logo, essa sociedade aprende a se integrar ao novo. Os principais valores culturais 

de uma sociedade são expressos através da visão das pessoas de si mesmos e também dos outros, das 

organizações, da sociedade, da natureza e do universo (Kotler, 2003, p. 59). 

A ideia principal do marketing é encontrar meios inovadores de atrair novos clientes, através da 

análise das possibilidades, dos recursos, da velocidade de resposta e da versatilidade.  Kotler e 

Keller (2006, p. 71) observam que o “marketing engloba todo o conjunto de atividades de 

planejamento, concepção e concretização, que visam à satisfação das necessidades dos 

clientes, presentes e futuros, através de produtos/serviços existentes ou novos”. 

De Carli (2002, p.32) esclarece que ‘’o marketing, que dialoga com o consumidor, busca na 

razão, na emoção e nos imaginários motivos para um novo produto’’.  
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Diante destes conceitos que Gama (2013): 

Mais do que consumir em função da funcionalidade dos produtos, consomem em função do que estes 

representam, tendo o seu significado, quer no âmbito pessoal, quer na esfera das circunstancias sociais, 

uma importância decisiva.  (Gama, 2013, p.317) 

 Kotler (1999, p.86), reforça que ‘’ a arte do marketing é em grande parte, a arte de construir 

uma marca’’. Além de estabelecer os conceitos Gama (2013), ainda afirma que as marcas 

seguem um ritmo acelerado de novidades, desta forma torna-se necessário a busca constante 

por novas estratégias, com a finalidade de estarem cada vez mais competitivas no mercado.  

Portanto cabe ressaltar e conceituar a marca e seus valores, entretanto.  Segundo a AMA1 “a 

marca é o nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação desses elementos que deve 

identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores e diferenciá-los da 

concorrência” (Keller, 2006, p. 38).  

Segundo Kapferer “a verdadeira marca é aquela cuja imagem está envolvida pelas 

características do produto” (Kapferer, 1991, p.130). Ainda na linha do autor, “o produto é aquilo 

que a empresa fabrica, a marca é aquilo que o cliente compra” (1991, p.130). Ou seja, a 

imagem de uma marca é o resultado de uma série de inputs dados pela mesma, no entanto, 

uma coisa é o produto e outra coisa é a marca, são diferentes, mas há necessariamente uma 

concordância entre estes dois vetores.  

Castilho, (2014 p.310), afirma que ‘’toda a marca é, portanto um agrupamento de significados. 

Uma integração de uma serie de coisas. E fora as (incontáveis) variáveis que interferem no 

comportamento de consumo, e o resultado desta leitura (o que uma marca significa para cada 

pessoa) que irá gerar vínculo de afeto, desejo ou repulsa’’.  

Hoje, falar de marcas e falar de seduções, de afetos, de emoções. E falar de portos de abrigo, de utopias. 

Uma experiência individual, afetiva e sensitiva que nos liga reciprocamente. As marcas surgem-nos como 

derradeiros refúgios oníricos de liberdade. A aquisição das nossas marcas de eleição “confronta-nos com 

coisas tão impalpáveis como o desejo, a crença e a emoção (Gama & Castilho 2013,). 

                                                 

1 American Marketing Association 
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Gama (2013, p.318), descreve que as marcas simbolizam segurança, estabilidade, caução e espirito de pertença. A 

marca e, acima de tudo, uma convicção. Tudo assenta na intangibilidade das marcas. A intangibilidade 

materializada na fantasia, na emoção, no sonho, em suma, no imaginário e no imaterial, ‘ganha terreno’ perante os 

aspetos tangíveis dos produtos. 

Em um ambiente repleto de significados que derivam de uma imagem e consequentemente de 

sentidos e sensações, a marca é o que une os consumidores aos produtos, com a finalidade de 

estarem presente na vida dos seus públicos-alvo e possíveis consumidores. Castro (2007) 

acrescenta que o modelo emocional de uma marca já não é apenas o essencial para absorver a 

sua imagem e reprodução diante do consumidor para uma possível venda, e sim o quesito de se 

preocupar com os seus públicos-alvo em relação às modificações de comportamento da 

sociedade, criando assim novas estratégias. 

Semprini (2010, p. 25) esclarece que em apenas vinte anos, as marcas passaram por uma 

evolução e por transformações profundas, tanto nas suas lógicas de funcionamento quanto no 

seu papel e seu significado. Conforme esse contexto, a marca, desencadeia um campo de 

relações e conexões sociais. Na ótica da autora, (2010) a marca é o cruzamento de três vetores 

ligados nos espaços sociais contemporâneos: a comunicação, o consumo e a economia. 

                                

Figura 2 - Os três motores da lógica da marca. Fonte: Semprini (2010,p.56). 

Indispensável na construção de marcas é a utilização massiva da comunicação (Semprini, 

2010).  A comunicação é o meio por excelência de chegar aos consumidores, é através deste 

meio, que os objetivos são alcançados, como as vendas, estando sempre atentos às novas 

tendências evidenciando a marca no mercado. 

Na conceção de Severiano (2007, p. 66), “na sociedade moderna, a marca é um fenômeno 

relevante e o seu domínio extrapola as dimensão que são restritamente comerciais, pois as 

questões de mercado inserem-se num contexto cultural como um todo”. 
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Na contemporaneidade, é inegável que a tecnologia contribui para a construção do mundo da 

marca e dos seus públicos-alvo. Buest (2014) observou o quanto à interação com a tecnologia e 

as informações em tempo real passaram a influenciar diretamente nas relações sociais e 

económicas. 

Nos eventos e publicidades de moda, usa-se a tecnologia como apoio para a criação de conceito do 

evento, da roupa e da marca. Para a indústria da moda, os ”espetáculos” devem agir a fundo no campo 

afetivo do seu público alvo, gerando não só a aceitação das pessoas, mas também o vínculo que vai lhe 

garantir prosperidade artística e financeira (Buest, 2005, p. 1). 

Dessa forma, os ambientes tecnológicos oferecem novas situações, novos espaços e novas 

linguagens para a moda.  A força dos apelos da mensagem pode demonstrar o rendimento que 

centraliza a marca, traduzida em pensamentos que ocorrem durante essa mensagem. 

Engel et al. (2000, p.135) observam que “a tendência do consumidor é aplicar informações no 

momento de avaliar um produto baseado em uma relação de marcas, também denominada 

marcas de lista evocada ou lista de consideração”. A lista evocada refere-se ao conjunto de 

marcas que o consumidor pretende comprar. É por meio dessas listas que o consumidor 

emprega um critério para avaliar cada marca.   

Os critérios que o consumidor aplica para a avaliação das marcas ocorrem na maneira como as 

olham e na forma como essas apresentam dimensões particulares no sentido de avaliar alguma 

alternativa de escolha. Dessa forma, as marcas têm que ser comunicadas. Segundo Keller 

(2006), a comunicação representa a voz da marca e é o meio pelo qual ela pode estabelece um 

diálogo com os consumidores, criando uma lembrança de marca e associações fortes.  Assim 

sendo, quando reconhecida pelo consumidor, uma marca consegue gerar um conjunto de 

associações que, tomadas em conjunto, constituem a imagem da marca para os consumidores.  

Quando o consumidor identifica para si uma determinada marca como sendo satisfatória, esta 

tende a tornar- se a sua escolha do dia a dia.  

Na verdade, as marcas valorizam os seus produto/serviço. “Nomes poderosos de marcas têm 

franquia do consumidor, ou seja, comandam a lealdade dos consumidores. Muitos 

consumidores exigem essas marcas e recusam substitutas, mesmo quando oferecidas a preços 

mais baixos” (Kotler; Keller, 2006, p. 388). 

A marca corretamente colocada no mercado é um instrumento de comunicação que pode 
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oferecer resultados positivos, demonstrados pelo grau de satisfação do consumidor.  

O significado incorporado em uma marca pode ser bastante profundo, e o relacionamento entre ela e o 

consumidor pode ser visto como um tipo de vínculo ou pacto. Consumidores oferecem sua confiança e 

fidelidade acompanhadas de um acordo explícito em que a marca se comportará de certa maneira e lhes 

proverá utilidade (Kotler; Keller, 2006, p. 269). 

Kotler e Keller (2006, p. 270) ainda argumentam que “as marcas representam ativos 

extremamente valiosos, capazes de influenciar o comportamento do consumidor”.  Partindo 

dessa influência, pode-se observar o Branding 2, mesmo diante do reconhecimento intenso de 

marcas, segundo explica Aaker (1998). De um sucinto, o Branding ocupa-se da gestão da 

marca, e, segundo Braun (2012, p.7) consiste simplesmente em contar uma história’’. Em 

síntese, ocupa-se de definir, criar, gerir e manter os valores marca, a sua imagem, a sua 

identidade, a sua reputação, a sua promessa. 

Gama (2013, p.319) considera que o ‘’branding trabalha os produtos no sentido de os 

transformarem em conceitos, em estilos de vida, em experiências e todas as campanhas 

publicitarias, por exemplo, são orientadas nesse sentido. ’’ 

O branding é uma estratégia da qual possivelmente não nos damos conta quando nos deparamos com 

uma grande marca, mas ao olhar mais atentamente percebemos que ele se tornou imprescindível, 

principalmente porque solidifica a imagem da marca perante os públicos. Isto fez com que o branding 

passasse a ter mais atenção’’ (Aaker, 1998, p.80). 

O Brand Equity é “um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, o seu nome e o seu 

símbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para 

uma empresa e/ou para os consumidores dela” (1998, p.7) Quando estes ativos são bem 

administrados acrescentam um valor aos produtos/serviço desenvolvendo uma satisfação 

suplementar aos consumidores que, por sua vez, acrescenta um sem número de benefícios para 

a empresa. Trata-se, sobretudo, de atribuir/conferir valor e, simultaneamente, de multiplicar 

esse mesmo valor; um valor que é acrescentado aos produtos e que são estabelecidos pela 

marca. O valor da marca reside na capacidade de esta se tornar significativa e singular, (possui 

atributos tangíveis/ intangíveis) aos olhos dos consumidores. O valor da marca radica, em última 

                                                 

2 Administração/Gestão de Marcas. 
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análise, nos consumidores. Somos nós que associamos determinados atributos/particularidades 

aos produtos.  A maneira como o consumidor reage em relação ao produto, pode dizer se a 

marca tem Brand Equity 3 positivo ou negativo. A reação tanto positiva quanto negativa baseia-se 

na aceitação da marca pelo cliente.   

Keller (2006) considera como principais fatores formadores do Brand Equity: a lembrança e 

imagem da marca fazendo com que o cliente se identifique e memorize o produto.  A lembrança 

da marca refere-se à fixação da marca na memória, refletida pela capacidade do consumidor de 

identificá-la em diferentes situações.  

 

Figura 3 - Componentes do Brand Equity. Fonte: www.ipsos.com 

Em relação às marcas de moda, as grifes, além de representarem a moda, devem representar o 

seu consumidor, imprimindo sobre si mesmas, sobre a sua aura, o seu estilo de vida, os desejos 

e os valores do seu público-alvo, adquirindo uma identidade e personalidade própria (Rech; 

Ceccato, 2014).  

Nesse aspeto, Tungate (2008) Apud Alvarez, et al. (2013, p.67) argumenta que “o poder da 

marca está no equilíbrio da criatividade do estilista e das ações de marketing, acrescentando que 

a sua importância se destaca quando os consumidores passam a requerer elementos que 

transcendem a sua grife”. Isto é, a “marca é, acima de tudo, uma convicção; é um compromisso 

que traz consigo predicados, valores, benefícios” (2014, p. 99). 

O marketing apoia-se também na publicidade de modo a disseminar mensagens em sintonia 

                                                 

3  Equidade de marca  
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com especificidades das marcas. Para este objetivo se concretizar Cobra (2009, p. 598) afirma 

que uma das particularidades favoráveis da publicidade “é aprimorar as atitudes do consumidor 

perante a marca, fazendo jus às características de personalidade da mesma, em função de sua 

idade, sexo, status e outras”.  Desta maneira, e diante da particularidade já citada.  

Cardoso (2011, p. 11) Apud Ticianelli (2007) o termo publicidade se aplica a levar algo ao conhecimento 

de todos, ao domínio público, como forma de comunicação de atividades econômicas com a finalidade de 

promover negócios, expondo ao consumidor o produto ou serviço para que esse venha a consumir. 

Tambem, Lipovetsky (2009, p.187) atesta que “da mesma maneira que a moda individualiza a 

aparência dos seres, a publicidade tem por ambição personalizar a marca”. 

Conforme, Braun:  

São incontáveis os aspectos levantados, mas dentre eles podemos destacar a busca pela originalidade e a 

inovação, a qualidade, a tecnologia e a comunicação através da ‘’imagem do produto’’, que é a forma 

como este produto será exibido (2012, p.8). 

‘’Para fazer uma análise minuciosa de uma imagem, tem-se que trabalhar com uma série de 

signos que representam o imaginário de uma sociedade que revela sua verdadeira realidade’’ 

(Souza e Custódio, p.238). 

Uma imagem de moda tem como intenção remeter e atingir o consumidor de forma sedutora, 

contudo Lipovetsky (2000, p. 7) identifica a moda como “crítica apocalíptica” e estabelece uma 

equação: 

Moda = sedução + publicidade 

O desejo e o consumo aparecem diante de uma imagem, por tal motivo, na publicidade de moda 

é necessária uma visualização, principalmente das vestimentas, também sendo através desta 

que ocorre o convite à magia, a sedução e ao glamour.  Para De Carli (2002, p.44) A 

publicidade é uma alegria, um divertimento, um coquetel de imagens, sons, sentidos, uma 

sedução frívola que suspende por momentos o real e o racional, provocando o riso ou 

surpreendendo com sua criatividade e estetização o cotidiano. 

Por estes motivos Souza e Custódio (2005, p.236) afirmam que “a conduta do consumidor 

passou a ser influenciada de maneira determinante pelos símbolos publicitários”. Os autores 
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ainda mencionam que os símbolos publicitários são considerados ilusionistas, com o intuito de 

seduzir o consumidor pela visão, indicando uma passagem condutora de consumo.  

Usada como artifício de sedução, a publicidade seleciona roupas e acessórios que caracterizam e 

particularizam indivíduos; fazendo com que estes sucumbam ao apelo comercial, o que acaba por se 

traduzir em um novo conceito de moda. As imagens produzidas pelo anunciante denotam a preocupação 

com a moda, suas cores, combinações e modelos, resultando segmentação, consolidação de marcas, 

exposição de detalhes e, evidentemente, formação de opiniões (Andrigheto, 2006, p.9). 

Ainda na linha do autor a ‘’publicidade (...) influência atitudes, uma vez que mexe com o 

imaginário comum das pessoas. Mas ela se alimenta desse mesmo imaginário. Esse, aliás, é o 

princípio da indústria de massa: dar às pessoas o que elas querem ver ou consumir, fornecendo 

um ponto de fuga da realidade’’(2006, p. 10). 

Citelli (1990, p. 42) considera que “um meio publicitário pode atender à busca de uma 

originalidade instigante, como se verifica em certos anúncios da Calvin Klein, ou seguir uma 

direção oposta, repetindo esquemas estereotipados, feitos em menor grau de originalidade”, 

porém tratando sempre as imagens como mediadoras do consumo, tal como podemos observar 

na Figura 4. Pode dizer-se que é uma imagem de grau mais estereotipada, mais básica, onde se 

consegue identificar as peças com mais detalhes, caimento, porém sem cores, deixando a 

curiosidade, a imaginação ao consumidor, que a observa e a ‘’vive’’. 

 

Figura 4 - Imagem de moda Calvin Klein primavera/verão 2014. Fonte: calvinklein.com/pt_BR/social. 

Se observar, por exemplo, a campanha da coleção outono/inverno/2012 da Calvin Klein, (Figura 

5) realizada pela modelo Lara Stone e Myles Crosby, observa-se uma imagem instigante, que 

atrai principalmente para a marca, para as tendências da estação, numa versão sombria, 

impenetrável, salientando cores, efeitos, ambiente e poder. 
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Figura 5 - Imagem de moda Calvin Klein outono/inverno 2012. Fonte: calvinklein.com/pt_BR/social. 

Kotler (2003) menciona que uma explicação para a essência da imagem é quando as pessoas 

passam a perceber o que confirma essa imagem.  Logo, será necessário divulgar muita 

informação contrariando a imagem estabelecida para começar a criar dúvidas e mudar opiniões. 

Quando se fala em publicidade, pensa–se no trabalho que uma agência faz para propagar um 

produto, visto que a constante evolução do mercado trouxe um novo desafio: o de impor as 

marcas com a missão de criar um diferencial no mercado e na mente dos consumidores, 

posicionando-se de forma estratégica a exercer força de persuasão na hora da decisão de 

compra. 

Na conceção de Kotler e Keller (2006) uma marca significa primordialmente um compromisso 

da organização no sentido de oferecer ao consumidor determinados atributos, benefícios e 

serviços de maneira uniforme, podendo apresentar os seguintes níveis de significado: atributos, 

benefícios, valores, cultura, personalidade e usuário.  Deve-se destacar que os valores, cultura e 

personalidade são aqueles que mais permanecem, porque evidenciam a essência da marca. 

Assim sendo, a publicidade é uma das principais ferramentas do marketing e quando bem 

planeada, os seus objetivos podem ser alcançados com sucesso, construindo assim marcas 

fortes e duradouras.  

Lipovetsky, vê na publicidade o elemento surpresa:  

o jogo, a fantasia, comunica-se euforicamente, deixa de lado o peso dos discursos. É um “espiral do 

imaginário” individual pós-moderno que conjuga o novo, o hedonismo, a fantasia e não mais uma 

repetição incessante e uma disseminação de estereótipos. Ela trabalha a originalidade, a mudança 

permanente, o efêmero (2009, p.189). 

Dessa forma, os consumidores acreditam e projetam-se diante da publicidade, considerando 
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natural a adesão a uma determinada marca. A estratégia da publicidade se voltará para as 

imagens das marcas e o conceito que seu consumidor tem dela. 

Conforme esclarece Cobra: 

Muitas pessoas se expressam por meio de produtos de moda: uma roupa, um celular, um notebook, uma 

joia, uma carro. Embora esse tipo de comunicação não-verbal seja mais importante para uns de que para 

os outros, o fato é que determinadas marcas são fetiches (2007, p. 17). 

E todos estes produtos de moda são comunicados através das ‘’revistas e outras publicações da 

imprensa da moda que são parte integrante daquilo que Fred Davis denominou “sistema da 

moda”, i.e. “praticas mais ou menos estabelecidas do complexo conjunto de instituições (design, 

exposição, produção, distribuição, vendas, entre outros), que processa as modas à medida que 

estas são encaminhadas dos criadores para os consumidores” Moeran (2013, p.97) apud Davis 

(1992 p 200). 

2.3. UM OLHAR SOBRE O CATÁLOGO DE MODA E SUAS VERTENTES 

Os catálogos de moda são ferramentas para apresentar ao consumidor as marcas/serviços de 

uma empresa/organização. Isto é, os catálogos de moda são meios impactantes que ao tirar 

partido da imagem potenciam ainda mais as marcas que recorrem a este suporte.  

Segundo Nunes (2014), um catálogo é uma relação ou listagem de produtos/serviços de uma 

organização/empresa. Normalmente abrange a apresentação das principais caraterísticas de 

produtos e elementos ilustrativos que o tornam apelativo aos olhos dos consumidores.  

Mey (2003, p. 9) conceitua o catálogo como “um canal de comunicação estruturado, que veicula 

mensagens contidas nos itens, e de um ou vários acervos, apresentando-se sob uma forma 

codificada e organizada, agrupadas por semelhanças, aos usuários desses(s) acervo(s)”. Pode-se 

dizer que a principal finalidade dos catálogos é o de difundir informações, e apresentar, 

conceitos, tendências e fomentar o desejo de aquisição. 

Costa et al (2014) referem que o termo catálogo vem do grego katalogos, que significa lista ou 

registro, e esses registros sempre existiram. A primeira referência a respeito dos catálogos surgiu 
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na Biblioteca de Assurbanipal, na Assíria datando entre 668-626 A.C. Podemos ainda registrar 

que foi em Alexandria (260-240 A.C.), onde Calímaco4 realizou, na Biblioteca de Alexandria, a 

primeira iniciativa para a organização de um catálogo.  Mas, o catálogo como uma manifestação 

de comunicação, só foi desenvolvido e assumiu somente no século XIX o seu formato com a 

invenção da imprensa.  

Considerando esse aspeto histórico é possível observar que, numa primeira fase, os catálogos 

foram criados em função das bibliotecas sem apresentar muitas mudanças, no decorrer do 

tempo.  No entanto, foram os catálogos do Mess Kataloge de Frankfurt e de Leipzig que deram 

origem aos catálogos atuais (Mey, 2003). Sobretudo, Braun (2012) afirma que o primeiro 

catálogo de moda, data do século XIX, daria origem a uma forma de fazer publicidade, que unia 

a moda à fotografia.  

Conforme explica Cliff (1994:6 apud) Souza e Shmid, (2014, p. 1), “os catálogos mantêm a 

mesma essência para a qual foram criados: apresentar produtos e tecnologias e torná-los 

acessíveis a diferentes usuários”.  

Cliff, (1994:6 Apud) e Souza e Schmid, (2014 p, 2) cita nesse contexto, a importância dos 

catálogos como meio de informação nesse período: 

Na época do seu surgimento, a credibilidade dos catálogos era alta, pois em muitos casos, eram os únicos 

materiais de leitura de famílias residentes em fazendas, comuns naquele período. Os catálogos eram 

importantes para divulgar novos equipamentos mecanizados para o aumento de produtividade nas 

fazendas, acabando por se transformar, também, em material de leitura corrente nas escolas de 

comunidades rurais Cliff, (1994:6 apud) e Souza; Schmid, (2014, p. 2). 

Com o decorrer do tempo as diferentes áreas de negócio optaram pela sua utilização, e a moda 

não foi exceção, ou seja, tratava-se de difundir através dos catálogos de moda uma serie de 

conceitos e estilos de vida, também para se destacar no mercado, mostrar seus produtos aos 

seus consumidores. Fiúza (1980, p. 139) observa que “as diferentes correntes e teorias sobre 

as funções dos catálogos refletiram a sua criação através do tempo”.  Desta forma, os catálogos 

não visam apenas apresentar os produtos, mas também surge como um transmissor visual, 

permitindo vislumbrar histórias e conceitos, sobretudo no âmbito da moda. 

                                                 

4 Poeta, bibliotecário, gramático e mitógrafo grego. 
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O catálogo de moda é um tipo de mídia que utiliza os looks criados por stylist como meios de 

comunicação fortalecendo a divulgação dos produtos de moda e tais técnicas servem para envolver o 

consumidor ao ponto de direcionar suas escolhas através de imagens atraentes que contam com a 

colaboração dos figurinos em sua composição (Braun, 2012, p.7). 

Moeran (2013, p.97) citando Blumer (1969, p.290) destacam que assim como as revistas, os 

catálogos de moda ‘’estabelecem relações significativas entre as coisas que aparentam ser 

independentes na sua essência; dão-lhes vida social, criando um mundo imaginário sobre elas; 

sensibilizam os participantes para a área da moda em que se inserem; e impõem ordem, quer 

histórica quer esteticamente, num mundo cujos produtos provavelmente passariam 

despercebidos, devido a sua natureza sazonal e quantidade potencialmente caótica. ’’  

Assim, os catálogos são uma fonte de orientação de informação para qualquer campo do 

trabalho, com intuito de agrupar e difundir informações. O catálogo de moda, contem peças de 

uma determinada coleção, de uma determinada marca que tem a intenção de divulgar os seus 

produtos, produtos esses associados a algo com forte dimensão simbólica.  

Contudo, Fiúza (1980, p. 145) refere-se que os catálogos têm dois objetivos: “o primeiro é o de 

localizar informações e o segundo agrupar informações. Muita coisa se sabe sobre a organização 

de um catálogo, contudo, pouco se sabe sobre a relação dessa organização com as 

necessidades dos usuários”. 

Partindo desse princípio, as empresas que utilizam os catálogos para comunicar os seus 

produtos, devem elaborá-los visando informações uniformizadas, onírica, atrativas e 

indispensáveis com o fim de facilitar a compreensão de quem os consulta deles necessitam. 

Portanto, os catálogos facilitam a busca de determinado produto ou material, apresentando-se 

então como chamado ‘’catálogos de vendas’’. 

O catálogo de vendas é um recurso utilizado desde o final do século XIX, normalmente usado como 

intersecção de desejo e ausência por meio da representação quando a presença do original já não era pré-

requisito para o conceito de autenticidade. Seu primeiro formato continha informações sobre produtos 

comercializados e conteúdo de entretenimento e informação (Erth et al, 2012, p. 64). 

Ou então também muito utilizados, e denominados de ‘‘catálogos técnicos’’, Souza e Schmid 

(2014, p.1) conceituam: o catálogo técnico como: “Um tipo de comunicação técnica cujo 

objetivo principal é possibilitar a compreensão sobre como o uso de produtos originados pelo 
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desenvolvimento tecnológico podendo ser feito de forma segura e eficiente”.  Compreende-se, 

portanto que o catálogo técnico contribui na formação de uma imagem confiável da empresa e 

dos produtos que oferece ao mercado.  

Mey (2003, p. 7), elucida que o catálogo cumpre as suas funções com as seguintes 

caraterísticas: “integridade, lógica e consistência”. Essas caraterísticas são fundamentais nos 

catálogos para direcionar ações para a venda de um produto/serviço, pois possibilitam formar 

uma imagem de credibilidade da marca no mercado, assim, como também cumpre a sua 

função lúdica.  

Segundo Braun (2012, p.8) apud Haiut (2009) ‘’os catálogos de moda são uma maneira de 

orientar o consumidor sobre tendências e conceitos que estão sendo utilizados’’. Os catálogos 

de moda considerados disseminadores das tendências e de estilos de vida, através de toda 

produção e stylist, são capazes de induzir ao consumo com a finalidade de seguir estas 

tendências e utilizarem a devida marca, servindo como forma de demonstração da identidade 

destas para o seu consumidor, sendo elaborados com base no perfil e necessidades dos seus 

públicos-alvo e seus potenciais consumidores. 

 A fotografia desempenha um papel importante na ligação da marca com o consumidor. Esta 

personalização aumenta a eficácia da comunicação visto que os consumidores preferem 

abordagens personalizadas às genéricas. Esta flexibilidade e adaptabilidade permitem às 

empresas trabalharem e escolherem a forma ideal, de produzir um catálogo em sintonia com a 

marca.  

Por este motivo Divadiz, (2014) acrescenta que os catálogos têm um apelo muito mais forte em 

relação à ideologia da marca do que as fotografias publicadas em revistas ou vitrines de lojas, 

fazendo com que as pessoas se relacionem e se identifiquem muito mais com a marca e com o 

estilo que esta preconiza.  

Na linha do que temos vindo a acentuar, sabemos que os catálogos têm vantagens, como por 

exemplo: a acessibilidade, a informação, a sedução, a construção da marca, a identificação de 

oportunidades, a fidelização à marca e a sua eficácia, que em conjunto moldam uma imagem de 

como a marca quer ser vista pelos consumidores, ilustrando o quando um catálogo de moda é 

determinante para as marcas de moda. (Aad Weening, 2004). 
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a) Acessibilidade: facilidade de utilização com grau de confiança. São portáveis, suscitam a 

vontade de ter e estão concebidos para serem consultados repetidamente. Oferecem 

uma experiência brand-in-the-hand completa, com cada um dos produtos disponível;  

b) Informação: fonte imediata disponível, na qual questões como aspeto, cor, tamanho, 

qualidade e outras são respondidas ao longo das páginas; assim, a visualização dos 

produtos é mais fácil; 

c) Sedução: o catálogo possibilita atrair o cliente para o mundo da marca, permitindo que o 

leitor seja seduzido pelo produto e por toda a produção envolvida;  

d) Construção da marca: o cliente ao ver o catálogo, absorve as suas mensagens e valores, 

fortalecendo a relação cliente-marca; para isso, os catálogos atuais são produzidos com 

um conteúdo editorial, criando o “Magalogue5; 

e) Identificar as oportunidades: a distribuição é direcionada em função dos públicos-alvo já 

fidelizados e potenciais consumidores com base em variáveis, sendo possível selecionar 

que clientes têm maior probabilidade de comprar; 

f) Fidelidade à marca: um catálogo criativo e inovador pode promover a fidelidade, 

deixando o cliente satisfeito com a ideia de que vale o esforço que aquele tipo de 

publicação exige; 

g) Eficácia: em tempo real os consumidores tem acesso aos catálogos que preferem e 

simultaneamente ‘’passam’’ para a compra por um momento celebre. 

Também podemos afirmar que os catálogos devem ter necessariamente um fio condutor, que 

reflita a relação da marca com os consumidores.  

‘’’Um catálogo, é capaz de atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo, padronizando na sua 

indumentária e costumes’’ (Lipovetsky, 1991, p.218). Assim o catálogo de moda pode ser a 

ferramenta da marca se comunicar com seus públicos-alvo. 

                                                 

5 Uma combinação de entretenimento e educação em conteúdo de revista com informação organizada, na qual os 
produtos destacam as imagens da marca. 
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Os catálogos de moda ligados à indústria da indumentária são mais do que simples apelo ao 

consumo, refletem imagens e padrões que ditam comportamentos. Isto não esta ligado apenas a 

padrões corporais, assim como influência padrões raciais, sociais e de conduta, registrando a 

informação visual próxima ao real (Braun, 2012, p.7). 

Desta forma, e através, por exemplo, da imagem que o consumidor visualiza uma serie de 

requisitos que compõe ela em si, com a finalidade de encerrar a sua promessa. 

2.3.1. Nas entrelinhas da fotografia da moda 

A fotografia desponta como uma interessante fonte de informação sobre os novos estilos de vida, 

sendo uma interprete da moda. Lima conceitua a fotografia como: 

A arte de escrever com luz, uma perfeita combinação entre luzes e sombras captadas por frações de 

segundos, transformando-se em elementos visíveis, únicos e interpretáveis das mais diferentes formas, 

dependendo do repertório do observador. O termo fotografia tem origem grega, foto: luz, grafia: escrita 

(2000, p.7). 

Por meio da fotografia o ser humano manifesta a comunicação, uma vez que capta as imagens 

de determinado momento, podendo ser registrado sob várias interpretações, auxiliando a 

compreender o que a imagem significa. 

A fotografia de moda é um catálogo em miniatura da cultura e da sociedade, um revelador das aspirações, 

dos gostos e das proibições de um determinado período. (...) não trata somente da descrição da moda e 

do estilo fotográfico, mas de influências artísticas, de aspectos comerciais, sociais e culturais da moda 

(Cunha, 2005, p.30). 

O digital suplantou o análogico e este entrou em declínio, segundo Souza (2000, p. 212), “hoje a 

tecnologia já permite a ligação direta das máquinas aos computadores e/ou interfaces próprios, 

como modems que permitem o envio rápido das fotos”. Assim, a revolução do digital gera uma 

serie de transformações em que a imagem sobrepõe à imagem real.  

Segundo Semprini (2010, p. 83), “a imagem deve ser trabalhada a partir das perspetivas da 

intenção: objetivos, mensagem e contexto”. Considerando essa tríade, em relação aos catálogos 

de fotografias deve considerar-se que os mesmos permitem a uma empresa apresentar 

visualmente seus produtos, tornando-se uma ferramenta valiosa, especialmente no universo da 

moda. O crescimento profissional da fotografia de moda se deve ao fato de que, comercialmente 

falando, ela é um excelente negócio. (Souza & Custodio, 2005, p. 241) 
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‘’Na difusão da moda via revistas e jornais, a fotografia adquiriu cada vez mais importância 

nesse mercado na medida em que a sociedade passou a ter uma influência cada vez mais forte 

da mídia’’ (Souza & Custodio, 2005, p. 236). 

Através de ilustrações que iniciou as imagens em revistas, Mendes esclarece que a Revista 

Vogue,  

Foi criada em 1892 no Estados Unidos como um folhetim sobre alta sociedade veio crescendo ao longo 

da sua história e hoje é maior referencia  mundial na moda. Seu sucesso é enorme, e hoje publicada em 

mais de 13 países, entre os quais o Brasil (2007, p.5). 

 

Figura 6 - Capa revista Vogue 1892 
Fonte: http://vogueellebazaar.wordpress.com. 

 

Até meados de 1914, a moda não era um assunto tão abordado quanto hoje, sendo ilustrados 

através desenhos (Silva & Silva, 2011).   

 Porém também foi à Revista Vogue que deu início ao uso da fotografia de moda, de tal forma, 

Santos (2011, p.21), afirma que ‘’a fotografia assumiria a tarefa de mostrar a moda para o 

mundo’’. 

 

Figura 7- Vogue de 1932, a primeira capa com fotografia Fonte: (Oliveira, 2006, p.88). 

Cordeiro (2006, p.3), destaca um provérbio muito conhecido onde diz que “uma imagem vale 

mais do que mil palavras”, ou seja, é comumente aceite que uma imagem pode ser mais rica 

que as próprias palavras, no entanto muitas vezes são a riqueza das palavras que nos remetem 

para imagens, ora marcadas pela poesia das coisas bela, ora marcadas pela dureza e crueldade.  

http://vogueellebazaar.wordpress.com/
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Canabarro (2005) considera a fotografia como espelho do real, sendo uma ilusão da realidade. 

Desta forma, Souza & Custódio (2005), mencionam que o principal veículo de representação da 

moda, é a fotografia, categoricamente se torna mais firme como aquele que materializa a 

irrealidade inventada para personalizar as marcas. 

Desta forma a imagem fotográfica através de toda a produção transforma-se em texto para o 

consumidor. Na visão de Kossoy (2007, p. 103), “as imagens compõem uma das bases da 

memória. São fontes iconográficas que transmitem conhecimentos bem como induzem a 

pensamentos e desejos”.  Considerando essa questão, diante de uma marca, a atitude do 

consumidor é influenciada pela avaliação de uma alternativa, podendo ser positiva ou negativa. 

Segundo Baudrillard (2003) a preferência por artigos com imagens congruentes com a 

autoimagem que o consumidor faz advém em função da crença de que a aparência física e as 

posses afetam e refletem o ‘eu’. Assim, pode-se supor que a necessidade de adquirir um 

produto observado em uma fotografia resulta da vontade, desejo e anseios da pessoa, 

especialmente quando essa perceção relaciona-se à moda. Cobra (2007, p. 23) afirma que “a 

moda fortemente influenciada pela mídia torna os consumidores seus dependentes. Ela 

estandardiza e, ao mesmo tempo, diferencia, valoriza e enriquece o ego das pessoas. Influência 

comportamentos e é influenciado por eles”. Esta influência envolve uma satisfação, relacionadas 

com a personalidade das pessoas, concebida como um comportamento consistente.  

A fotografia de moda inspira pessoas a desejos inconscientes com as tais mensagens subliminares na 

maioria das propostas fotográficas em editoriais. A indústria da moda atende as necessidades do 

público de forma efetiva e as corresponde de modo a satisfazer os desejos e suprimir os medos através 

das imagens produzidas levando o leitor ao impulso da compra (Assunção, 2014, p.38). 

A escolha do consumidor vai depender de como ele recebeu a, Cobra (2009, p. 17) observa que 

“a pessoa precisa decifrar os códigos de mensagem, para assim criar uma imagem que seja 

significativa para ela”. Decifrar esses códigos denota em considerá-los como um todo, pois 

observar as imagens de moda é compreender como se apresentam e como se relacionam com 

o sujeito que os vê.  Segundo Castilho (2004, p. 23), “no suporte livro ou no suporte virtual, o 

texto que ganha importância nos estudos da moda é, sem dúvida, o visual”. 

Compreendendo a fotografia como uma ferramenta que constrói uma mensagem, torna-se 

possível a interpretação das imagens de moda.  Na conceção de Bracchi (2014, p.1), “as 
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imagens de moda atuais indicam caraterísticas dos valores de nosso tempo, os ideais de beleza, 

glamour e elegância que dirigem as escolhas do que comprar e vestir, de como se portar e do 

que queremos ser”.  

Newton e Marco (2007) argumentam que: 

A fotografia de moda envolve produção. Em vista disso existe a necessidade de profissionais como 

fotógrafos que compreendam todo o processo que implica essa produção e não apenas trabalhar como 

uma câmera. Toda fotografia de moda submerge a produção de moda, o qual abrange outro profissional 

da área, para poder assim ajudar o fotografo a ter um aperfeiçoamento dos conhecimentos da moda, e 

não apenas de fotografia, conhecimento esse que esta ligada a produção de moda, relacionado às roupas, 

maquiagem, cores, ambiente entre outros (2007, p.43). 

Fala-se um pouco sobre a produção de moda, considerando que a imagem é o conjunto de 

todos componentes que um produtor de moda estuda e desenvolve, conceituando de acordo 

com sua marca e seus consumidores. 

2.3.2. Detalhes da produção de moda 

A produção de moda envolve inúmeros profissionais da moda como por exemplo: produtores de 

moda, os fotografos, os programadores visual, o maquiador, o hair stylist, entre outros, sem 

contar que esta pressupõe determinadas caraterísticas, sendo que uma das principais é de 

como será produzida e qual consumidor que se deseja alcançar. Responsável e organizador de 

composições, com a finalidade de transmitir e propagar estilos, conceitos e tendências, de suma 

importância e com finalidade de ‘’manipular’’ o consumidor, criando desejos através da 

composição geral da imagem. 

De Carli (2002, p. 47) lembra que “o vestuário é uma das primeiras produções da sociedade, 

destacando seu caráter de necessidade, abraçando o processo de moda, que ampliou-se às 

mais diversas áreas da atividade humana”. Contudo, para que essa produção atingisse o 

consumidor, houve a busca por profissionais que operassem nesse segmento.  

Huberman (2010, p. 62) observa que há pouco tempo “a produção era realizada na casa da 

própria pessoa e para o próprio consumo.’’ Com o passar do tempo surgiu o produtor de moda, 

que cria e faz toda a produção de moda, é um conjunto de obras, é tudo e todos que se 

relacionam com a fotografia de moda, relativamente, envolve desde a modelo a ser escolhida, 
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cenário para as fotos, cores, looks, maquiagem, iluminação, cabelo entre outros demais tópicos. 

A Figura 8 representa um ambiente do produtor de moda, por trás das câmeras, contendo total 

cuidado, pensando em todos os detalhes para atingir o conceito da marca, e de todos os 

produtos da coleção, se estão visíveis, e atrativos, conseguindo alcançar o objetivo, criando uma 

magia, e um estilo de vida, para que os consumidores se identifiquem e sintam total desejo para 

o consumo.  

Mesmo assim, o trabalho do produtor de moda somente veio a ter destaque muito 

recentemente, com o desenvolvimento do mercado da moda, promovendo a necessidade desse 

profissional na divulgação da moda exclusiva. Percebemos a influência e a importância do 

produtor de moda na Figura 10, que é retirada do catálogo de moda da marca Farm,6 marca de 

renome, que contem uma equipe especializada para esta área, desenvolvendo todo o catálogo 

minuciosamente, onde o consumidor ao ter contacto com este meio de comunicação identifica - 

se com uma produção despojada e elaborada. 

 

Figura 8 - Catálogo Farm, alto inverno 2014, Fonte: http://www.farmrio.com.br/. 

Bergamo (2014) esclarece que existe uma esfera da produção de moda e outra da informação 

que, se por um lado, atendem aos interesses das demandas de legitimação e de compensação, 

por outro lado, atendem também as demandas próprias e específicas. A produção de moda 

exige um planejamento cuidadoso e deve apresentar originalidade e capacidade de atrair pelo 

visual e pela praticidade, conforme afirmam Porfírio e Venâncio (2014). 

Qualquer categoria de produção pressupõe um trabalho em equipe e demanda um planejamento. Cabe ao 

produtor organizar-se e trabalhar dessa forma, expondo a sua criatividade e liderança. Nesse campo de 

atuação, o fator criatividade é essencial e o produtor de moda precisa ser versátil e deixar sua própria 

assinatura. A qualidade desse profissional é metamorfosear a imagem quando ele escolhe as peças para o 

look (Porfírio; Venâncio, 2014, p. 2). 

                                                 

6 Marca de moda feminina de origem brasileira. 
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Esses aspetos são importantes, sendo imprescindível, então uma análise do público, facilitando, 

a produção de moda e suas tendências.  Palomino (2002) esclarece que, as tendências são o 

denominador comum da moda, surgindo na ponta inicial da cadeia têxtil, chegando até o 

mercado de vestuário, uma vez que as tendências são específicas e determinadas através das 

cores e formas a serem seguidas pelos criadores. 

Considerando essa conceção torna-se importante citar Porfírio e Venâncio (2014, p. 1) quando 

descrevem que “a produção de moda tem como função, auxiliar na projeção da imagem de 

produtos desta área, como uma narrativa clara, por meio da criação da ambiência e da 

combinação das roupas e dos acessórios”. Dessa forma, a produção de moda pode motivar 

criações que representam uma projeção visual de uma marca ao consumidor que se identifica 

com sua própria imagem. 

Segundo Garcia e Miranda (2005, p. 35), algumas pessoas fogem da moda ao construir um 

próprio estilo, algo que pode ser permanente e pessoal. Outras adaptam ao próprio estilo, ao 

invés de aceitar passivamente o que as diferentes modas impõem.  

Diante dessa circunstância, produzir moda é viabilizar os recursos para que o vestuário possa 

despertar o desejo do consumidor. Com este pensamento pode-se entender que a moda 

ultrapassa fronteiras e exige imaginação criativa e a criação da marca que deve ser comunicada 

e sustentada durante um longo período de tempo. Uma marca sugere uma imagem intensa da 

moda, visto que a globalização económica traz a possibilidade de acesso a novos mercados, 

antes inexplorados, onde a moda pode estar à altura em mercados competitivos, como um 

desafio diante da internacionalização. 

2.4. O DIREITO E O AVESSO DO MERCADO DA MODA 

Diante de um mercado acelerado, que é a moda, não poderia encontrar uma maneira mais 

eficaz de estar acompanhando estas informações a não ser pelos meios de comunicação. Esta 

comunicação com o mercado de moda foi provocada pelo aumento de novas tecnologias e 

informações, o qual a globalização permitiu o desenvolvimento ao longo dos tempos. 

Segundo Lamounier (1997, p. 92), o termo globalização refere-se à “reorganização das 

estruturas produtivas e ao aumento dos fluxos comerciais e financeiros, configurando uma 
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situação de crescente interdependência mundial, no presente contexto de aceleração do 

desenvolvimento tecnológico”. Dentro de um processo económico novo, a globalização se 

dissemina. O novo padrão económico mundial é de alta eficiência, baixo custo e intensa 

competição. Kotabe e Helsen (2000), explicam que o termo globalização tem dois significados: 

O primeiro é o lado da demanda que sugere o aumento do número de estilos de vida globais e maiores 

expectativas a respeito de qualidade, serviço e valor. O segundo é o lado da oferta, significando que cada 

vez mais, as empresas concorrerão em cada mercado, visto que está ocorrendo uma grande liberalização. 

(Kotabe, ; Helsen, 2000, p. 11). 

A principal implicação é a necessidade de ajustar o foco no seu mercado, pois as empresas se 

concentram mais em produtos/serviços ou nichos de mercado, contratam terceiros, que 

poderão ser obtidos e desenvolvidos com melhores condições fora da empresa, e formarão 

alianças que ultrapassem fronteiras nacionais.  

Kotler (2003) sustenta que o fenômeno da globalização e do surgimento de empresas voltadas 

para o mercado global está acontecendo a uma velocidade vertiginosa. Diante dessa 

circunstância, nenhum setor do mercado, conseguirá fidelizar os consumidores se não for capaz 

de conservar a liderança na oferta de um valor maior a compradores globais, quanto mais 

tecnologia, criatividade e novidade no mercado, maior a demanda. Quando se pensa em 

procura, logo deve se focar no seu segmento de mercado, o qual o marketing atua para 

identificar e assim poder atingir os seus consumidores. 

Esta é uma estratégia importante para a empresa, o qual poderá analisar e afunilar as 

necessidades, podendo a partir disto, desenvolver todo o produto/serviço de acordo com o 

segmento alvo, obtendo de forma mais segura um fim lucrativo e mais eficiente, trabalhando 

com a realidade do consumidor.   

Kotler (2000) observa que esta segmentação de mercado tem investigação a estratégia de 

marketing, onde a marca se orienta a dirigir seus produtos/serviços, especificamente a atender 

e cativar as necessidades, interesses e atrair o consumidor.  

Kotler, explica que se pode dividir o mercado-alvo e analisar diversas variáveis, sendo estas:  
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Idade, estado civil, nível de escolaridade, religião, raça, nacionalidade, classe social, sexo, rendimento, 

ocupação, ciclo de vida, geração, tamanho da família, área de emprego, hobby, entre outros... (2000, 

p.285). 

E não é apenas por estas variáveis que os consumidores são avaliados; tem outras diversas 

formas que podem auxiliar na identificação. Rocha e Christenses (1999), classificam os tipos de 

segmentações que podem ser utilizadas para esta identificação de mercado consumidor, 

podendo ser divididas em: 

 Segmentação Geográfica: definido em termos geográficos, e identifica onde seus 

consumidores vivem, podendo dizer, densidade populacional ou ate mesmo o clima, 

porém a marca não foca em atender um segmento geográfico de mercado, 

 Segmentação Demográfica: as mais comuns para identificarem consumidores, são em 

relação à idade, o sexo, a renda familiar,...  

 Segmentação psicográfica: considerado mais complicado dentre os outros, por ser mais 

complexo, por identificar pelos perfis psicológicos dos consumidores, por estilo de vida 

ou ate mesmo, sua personalidade, 

 Segmentação por beneficio: este prevalece das verdadeiras segmentações de mercado, 

sendo dividido em racional e psicológico,  

1. Racional: caraterísticas funcionais: produto/serviço. 

2. Psicológico: necessidades psicológicas que o produto/serviço. 

 Segmentação por produto: identifica quando diferentes grupos realizam compras de 

produtos variados da marca ou concorrente.  

Os consumidores são estrategicamente estudados e segmentados, podendo assim facilitar a 

marca chegar até eles, e se desenvolva com êxito. Desta forma Nunes, (2004, p.46) foca que a 

globalização representa, na comunicação, um processo de desenvolvimento. A concentração das 

mídias e das empresas em divulgar os seus produtos, visa à ideia de um mundo único criando 

uma cultura de consumo.  

Solomon (2008), ainda afirma que atualmente existe um estudo considerado um dos principais, 

sobre os aspetos do comportamento do consumidor atualmente, é o facto que quase sempre 

estes, adquirem produtos/serviços mais por status, ou pelo que eles representam, do que pelas 
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utilidades, pensando no estimulo ou não da compra. Nunes (2004 p.37) sustenta que: ‘’na 

opinião dos consumidores o novo é por natureza superior ao antigo, e é essa noção do novo que 

domina todo universo da economia da moda’’.    

Da mesma maneira que existe esta constante mudança, do novo, também se faz necessário 

estratégias para a aceleração na transmissão de informações sobre estas modas e tendências, 

ditando influências e impactando os consumidores, consequentemente induzindo ao consumo. É 

desta forma que se torna indispensável o estudo pelo consumo e o estilo de vida. 

2.5. CONSUMO E ESTILO DE VIDA 

Uma forma motivadora do consumo é a própria imagem que o consumidor tem de si próprio e 

que pretende veicular ao outro, sendo assim, consumir é um ato intrínseco ao ser humano. O 

consumidor atual age conforme o seu estilo de vida, procurando novos produtos, novas 

tendências e marcas que atendam às suas necessidades. A compreensão das mudanças tão 

constantes no consumo ocupa cada vez mais espaço na pesquisa, na criação e na comunicação 

de marcas. 

De Carli (2002, p.34), defende que o consumo é caraterizado pela relação de compra e venda 

de objetos de toda ordem entre a sociedade produtora de bens e serviços e a sociedade 

compradora desses mesmos bens e serviços. E da perceção de autores como Featherstone 

(1995) e Lipovetsky (2009) a sociedade pós-moderna é vista como uma sociedade de consumo, 

criando novos ambientes para os consumidores, tornando o ato do consumo padronizado, 

moldando as afinidades com os indivíduos.  

A moda desperta a arte de observar e interpretar os indivíduos e de representar suas relações de 

comportamento, favorecendo assim, uma visão critica dos costumes de seu tempo. Os seres humanos 

tendem a se preocupar com a aparência porque são ativistas de seu próprio tempo, dando a moda um 

lugar de destaque no contexto de suas vidas (Nunes, 2004, p.31). 

Faith Popcorn, (1994, apud) e Nunes, (2004, p.37) sustentam ‘’ numa cultura de consumo, ou 

seja, numa cultura que oferece opções que vai além do básico para a sobrevivência o estímulo 

nunca foi à necessidade, mas o desejo e depois merecimento é um transformador cultural 

recente e poderoso’’. Se pensarmos nas vitimas da moda, percebemos a relação que estas 

desenvolvem com a mesma. 
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Sabemos que uma vitima da moda adquire as peças de roupa não em função das suas funcionalidades, 

nem em função do que precisa, mas tão-somente com uma finalidade, o gozo da aquisição. No entanto, 

arranja sempre explicações racionais para uma determinada compra, que estão diretamente relacionadas 

com a necessidade Gama (2013, p.317). 

‘’Estimular o consumo através do desejo e satisfação dos consumidores, passa pelo processo de 

renovação constante da imagem e da forma dos produtos e novidades é sempre uma 

necessidade’’(Nunes, 2004 p.37), ainda assim Galhanone (2005, p. 5) acrescenta que a 

‘’Necessidade e o desejo são as duas entidades necessárias à passagem para o ato do 

consumo, uma pertence ao campo real, e a outra pertence ao campo do imaginário e dos 

símbolos’’. 

Ultrapassando certo nível de desenvolvimento econômico, e sistema de consumo torna- se um fenômeno 

cultural: a necessidade vira um anseio social por símbolo e não mais é necessidade vital de consumo para 

a sobrevivência Galhanone (2005, p.4). 

Segundo Bauman (2008, p. 19), “o ambiente existencial conhecido como sociedade de 

consumidores se distingue por uma reconstrução das relações humanas a partir do padrão, e à 

semelhança das relações entre os consumidores e os objetos de consumo”. Diante do facto de 

que o consumidor deste milénio ser mais exigente, ele procura produções mais personificados 

que vão de encontro ao seu estilo de vida.  Segundo Engel et al (2000), o estilo de vida é um 

modelo que apresenta padrões nos quais as pessoas vivem e gastam o seu tempo e dinheiro, 

sendo que este reflete as atividades, os interesses e as opiniões de uma pessoa.  Assim, as 

caraterísticas do estilo de vida fornecem subsídios e perfil do consumidor.  Nesse sentido pode-

se compreender a visão de Marx, argumentando que não existe uma separação entre a 

produção e o consumo.  A produção sempre está ligada ao consumo, uma vez que produzir é 

também consumir os meios de produção utilizados. 

A produção é, pois, imediatamente consumo. O consumo é, imediatamente, produção. Cada qual é 

imediatamente seu contrário. Mas, ao mesmo tempo, opera-se um movimento mediador entre ambos. A 

produção é mediadora do consumo, cujos materiais criam e sem os quais não teria objeto. Mas o 

consumo é também mediador da produção ao criar para os produtos o sujeito, para o qual são produtos. 

O produto recebe seu acabamento final no consumo (2000, p.8). 

Diante disso, Baudrillard (2003, p. 206) considera que “o consumo é a totalidade de todos os 

objetos e mensagens constituídos em um discurso cada vez mais coerente”. Assim, consumo e 



O impacto do catálogo de moda: Um estudo de caso da marca Reverso Jeans. 

41 

desejo são as necessidades humanas moldadas pela cultura e pelas características individuais.    

Bauman (2008, p. 20) destaca que “o mundo formado e sustentado pela sociedade de 

consumidores fica claramente dividido entre as coisas a serem escolhidas e os que a escolhem; 

as mercadorias e seus consumidores: as coisas a serem consumidas e os seres humanos que 

as consomem”. Contudo, à medida que a sociedade evolui, os desejos de seus membros 

aumentam. Sant’Anna explica que: 

Como o desejo, o consumo não se atém à racionalidade; envereda-se pela emoção e dispensa as 

justificativas casuais (...). Como desejo, o consumo tem a si mesmo e como objeto, e, sendo 

antropofágico, permanece insaciável eternamente (2009, p.55). 

À medida que o homem é exposto a objetos que despertam o seu interesse e o seu desejo, as 

organizações tentam fornecer produtos e serviços que satisfaçam esses desejos. Las Casas 

(2004, p. 137), considera que “os indivíduos sentem-se motivados a comprar, impulsionados 

pela realização de desejos. A motivação é uma força que move um indivíduo a optar por 

caminhos de satisfação e necessidades”.  

Logo, cada consumidor apresenta os seus valores e os seus estilo de vida, as suas crenças e os 

padrões de comportamento, mas faz do consumo uma forma de satisfazer os desejos, conforme 

explica Bauman (2008). No entanto, para este autor que é um crítico do consumo, este aparece 

como uma espécie de destino coletivo, uma religião. Garlhanone (2005 p.5) ainda ressalta que 

‘’o objetivo de uma sociedade de consumo muito desenvolvida é permitir que todos os desejos, 

fantasias, projetos, paixões, e exigências se materializem em signos, logomarcas, códigos, 

símbolos, chegando à escolha e aquisição de objetos’’. 

 

Dificilmente poderia ser de outro jeito, já que o consumidor associa a felicidade não tanto à satisfação das 

necessidades (como suas versões oficiais tendem a deixar implícito), mas a um volume e uma intensidade 

de desejos sempre crescentes, o que por sua vez implica o uso imediato e a rápida substituição dos 

objetos destinados a satisfazê-la (Bauman, 2008, p. 47).   

Normalmente, as pessoas sentem o desejo de consumir a forma, a função e o significado, 

principais variáveis pelo contexto cultural do consumo. Pode-se observar esse facto na conceção 

de Canclini: 
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O consumo não é a posse individual de bens, mas apropriação coletiva, em relações de solidariedade e 

distinção com outros, de bens que trazem satisfações biológicas e simbólicas, enviando mensagens. As 

pessoas não veem o que preferem, mas preferem o que lhes oferecem (1996, p. 131). 

 

Grande parte dos indivíduos sente-se motivada a consumir, impulsionada por um anseio, no 

entanto, todos podem receber os mesmos estímulos sob as mesmas condições, porém a 

maneira como eles reconhecem, selecionam, organizam e interpretam esses estímulos 

dependerá dos desejos, valores e expectativas de cada um, para uma resposta ao consumo.  

Nesta circunstância destaca-se o estilo de vida da pessoa. Segundo Featherstone (1995, p.119), 

“a expressão estilo de vida está atualmente em moda. O corpo, as roupas, os discursos, o lazer, 

e outras preferências são vistos como indicadores da individualidade e senso de estilo de um 

consumidor”. 

O consumo deve ser acrescido de muitos olhares e significados. Esse processo não sobrevive 

apenas da comercialização dirigida às elites, mas de atingir sempre um maior público 

consumidor. Engel et al (2000) consideram a forma como os consumidores respondem a 

questões comportamentais, mostrando as finalidades e atitudes que almejam seguindo as 

orientações abaixo:  

 

a) Orientados por princípios: Tomam decisões de compra baseadas nas suas crenças e 

princípios, e não no que outras pessoas pensam; 

b) Orientados pelo status: Fortemente influenciados pelas crenças, opiniões e pontos de vista 

de outras pessoas; 

c) Orientados pela ação: Compram produtos influenciados pelo ambiente que o envolve. (Engel 

et al, 2000). 

 

Muitos consumidores aludem que no momento de adquirir um produto este não deve refletir um 

símbolo de elevação social, mas a distinção pessoal, compondo a personalidade, o estilo ou as 

virtudes individuais. 

Segundo Meireles et al. (2004) o consumo demonstra a identidade, as características, a 

personalidade, os valores e o estilo do indivíduo. Este vínculo é fortalecido quando o estilo de 

vida refere-se às formas como os consumidores escolhem gastar o seu dinheiro, baseando-se 

nos seus valores, nos desejos e prioridades, variáveis que poderão influenciar nas suas opções 

de consumo.   
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Para tanto, torna-se necessário distinguir os aspetos mais significativos e atraentes do mercado. 

A preocupação com o estilo de vida, com a estilização da vida sugere que as práticas de consumo na vida 

cotidiana não podem ser compreendidas simplesmente mediante concepções de valor de troca e cálculo 

racional instrumental, mas a oportunidade de exprimir a si próprio seja qual for à idade, classe ou origem 

de uma pessoa (Featherstone, 1995, p. 120). 

Acredita-se que cada pessoa em consonância com o seu estilo adquirirem os produtos que mais 

combinam com a sua personalidade. No entanto, a condição económica está entre os fatores 

que pesam no estilo de vida do consumidor. Poucos consumidores se dão ao luxo de adquirir 

produtos caros e sofisticados, e procuram adquirir peças que estejam em sintonia com seu 

poder aquisitivo, mas isto também se verifica com consumidores que têm maior poder 

aquisitivo, que levam apenas em consideração, a praticidade e o produto que se adapta melhor 

ao seu estilo de vida. 

Entretanto, Bauman (2008, p. 111) afirma que “a síndrome consumista ergue o valor da 

novidade acima do valor de permanência”. O autor sustenta que o que impera é culto do 

efêmero, do novo se sobrepõe.  Considerando a relação entre consumo e estilo de vida, no que 

diz respeito à moda, a tendência do consumidor é adquirir um produto atual que lhe propicie 

reconhecimento social. Conforme destacam Garcia e Miranda (2005, p. 43), “a tendência 

manipula o consumidor a aceitar as constantes modificações para permanecer atual ou estar na 

moda”. 

Visando atrair e cativar adesão do público, as marcas servem-se de estratégias de modo a 

proporcionar experiências singulares aos consumidores. No pensamento do consumidor adquirir 

uma roupa exclusiva facilita a sua participação em determinado grupo social. Nessa questão, as 

marcas contribuem para seduzir o consumidor, projetando um estilo de vida elevado.  

Baudrillard (1996, p. 121) contempla a hierarquia social como “práticas sutis de consumo, que 

ressaltam as transformações na sociedade, considerando a aquisição de moda, uma forma de 

diferenciar a classe elitizada das demais classes sociais”. Assim sendo, as distinções entre as 

classes estariam inseridas na composição do ambiente social, e a relação entre os indivíduos 

com o consumo da moda envolve a necessidade de interação aos grupos que pertencem, 

seduzindo pelo estilo de vida pessoal. Na visão de Gallindo (2014), o consumo forneceu variadas 

possibilidades e este, por sua vez, é uma das formas de afirmação da identidade em face de um 
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mundo cada vez mais homogeneizado. 

Sendo o consumidor o principal sujeito do consumo, torna-se fundamental para as empresas 

encontrar recursos inovadores para colocar no mercado, produtos que estejam em sintonia com 

o estilo de vida dos diversos públicos-alvo.  

A moda colocada de forma adequada no mercado justifica a preferência do consumidor por 

determinadas marcas e produtos, observando o espaço social que costuma frequentar. 

Fundamental é interpretar as manifestações do consumidor com os vários elementos de sua 

experiência, criando um índice de satisfação que contemple o seu estilo de vida. Partindo desse 

princípio, é necessário aprender com o consumidor e compreender as suas necessidades e os 

seus desejos, estreitando o vínculo de relações no sentido de conhecê-lo cada vez mais. 
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CAPÍTULO 3.  
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DESENVOLVIMENTO 

3.1. UMA BREVE SINOPSE DA MARCA REVERSO JEANS 

Nesta etapa do trabalho e de um sucinto, far-se-á um enquadramento sobre a marca Reverso 

Jeans: a sua história e a sua localização geográfica, o tipo de produtos que comercializa a que 

públicos-alvo se destinam estes mesmos produtos, quais as marcas que concorrem diretamente 

com a Reverso Jeans, quais as ‘’ferramentas’’ comunicativas que utilizam para difundir a marca 

no sentido de criar um clima de empatia junto dos consumidores. Assim, nesta fase do trabalho, 

trata-se de entender como a marca trabalha os catálogos de moda, qual o perfil do consumidor, 

e nesse sentido foi aplicado um questionário com intuito de analisar se o catálogo de moda tem 

um impacto no mercado.  

A marca Reverso Jeans está localizada no sul do Brasil, a norte do estado do Paraná, na cidade 

de Apucarana, que fica situada a 370 quilómetros da capital do Paraná, a cidade de Cutitiba. A 

cidade de Apucarana tem uma densidade populacional, de 150.000 habitantes, e é conhecida 

como a cidade do boné, uma vez que congrega muitas unidades fabris de bonés. 

 

Figura 9 -  Mapa do Brasil. Fonte: http://www.ladycbarra.com.br/. 

A marca possui um logo que é um ‘’atalho’’ para a marca, que a identifica e a diferencia, 

simultaneamente tem também um símbolo gráfico.  

                        

            Figura 10 - Logo marca da empresa,                    Figura 11 - Símbolo da empresa. Fonte:  
                Fonte:http://reversojeans.com.br/.                        Fonte:http://reversojeans.com.br/. 
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3.1.1. Breve história da marca Reverso Jeans 

A Reverso Jeans nasceu em 2000 e foi criada para atender principalmente a um público jovem, 

dai apostar nos Jeanswear. Entretando a marca ‘’amadureceu’’, assim como o seu público, e os 

produtos diversificaram-se e foram segmentados em função das diferentes faixas etárias. A 

marca lidera no segmento Jeanswear. 

A aposta numa tecnologia de ponta que é sistematicamente aprimorada permite à marca criar 

um design diferenciado, aperfeiçoar a produção, ter capacidade de resposta face à concorrência, 

ter preços competitivos. As Jeans Push Up, Sculpture e Shape Control, são modelos da marca, 

que surgiram a partir de extensas pesquisas e tecnologia que foram surgindo no mercado. 

Pioneira no uso da engenharia de modelagem para deixar as curvas ainda mais graciosas, a  

marca Reverso atende as necessidades de todas as mulheres e homens do nosso século, com a 

diversidade que faz de cada um, um ser único e, ao mesmo tempo, parte do todo.  

Esta empresa tem uma estrutura média, conta com equipas especializadas em cada setor e 

controla toda a cadeia de produção. Tem lojas próprias na região metropolitana do norte do 

Paraná, possui representantes em várias zonas do território brasileiro e está presente em lojas 

multimarca. Estando no mercado há mais de uma década, a Reverso Jeans possui mais de 800 

pontos de venda.  

3.1.2 Públicos-Alvo 

Segundo os dados facultados pela marca, esta é unisexo. Os produtos estão direcionados para 

uma faixa etária a partir dos 14 anos estendendo-se para além dos 55 anos, tal como consta na 

figura número 13. No entanto, para além destes critérios de segmentação, a marca tem a sua 

produção e as suas estratégias mais direcionadas para o público-alvo feminino e jovem. 

Relativamente aos critérios econômicos, a marca, insere-se na classe social B. 

 

Figura 12 - Divisão de faixa etária. 
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3.1.3 Produtos 

O mix de produtos da marca é composto atualmente por calças, que são o produto ‘’estrela’’ da 

marca, shorts, camisas, saias, vestidos e macacões em Jeans, e blusas e camisetas noutros 

materiais. Em quase todas as coleções, a empresa desenvolve produtos que não estão 

diretamente relacionados com o seu mix de produtos, mas sim com tendências mais marcantes, 

com encomendas para uma determinada região do Brasil, que, em termos de clima, por 

exemplo, é diferente das caraterísticas especificas do Paraná. 

3.1.4  Análise da Concorrência da marca Reverso Jeans 

A empresa confronta-se com algumas marcas concorrentes, como por exemplo, a Alma Viva, a 

Titus, a Amora Morena, a Loofting e a VDR Jeans, que se encontram localizada na cidade de 

Apucarana. Por exemplo, a Titus, é a empresa mais antiga, mas encontrava-se numa fase de 

reestruturação da mesma. Neste momento a marca aposta apenas no público alvo masculino. 

Quanto à politica de preços todas estas marcas praticavam sensivelmente o mesmo preço que a 

Reverso Jeans, neste momento a Titus pratica preço mais elevados. A Titus e a VDR Jeans são 

as marcas mais conhecidas enquanto que a marca Alma Viva, a Amora Morena e a Loofting não 

são tão reconhecidas pelos consumidores, não gozam do mesmo estatuto da Reverso Jeans. 

Todas estas marcas apostam nos catálogos demoda como forma de dar a conhecer a sua 

marca, fortalecer a sua imagem e a sua reputação no mercado, A marca Amora Morena é 

orientada em desenvolver catálogos para um público-alvo masculino e feminino, assim como a 

Loofting e a Alma Viva direciona os seus catálogos para o público feminino e infantil. 

3.2 COLEÇÕES 

Relativamente às coleções, observou-se que a constante renovação de peças é assegurada 

através de quatro coleções anuais, são constituídas por duas coleções principais: 

primavera/verão e outono/inverno, e duas minicoleções no sentido de ir para além das 

tendências. Ou seja, interessa à marca seguir, em primeiro lugar, os desejos do consumidor. 

Para este estudo foi escolhida a coleção verão 2015, uma vez que era compatível com o 

momento em que o estudo estava a ser realizado. Segundo a marca Reverso Jeans, esta coleção 

assenta na expressão: Soft Jeans, que ;e ‘’ a expressão do frescor e criatividade (...) as peças 

estão com caraterísticas (...) um bom drink . Cada peça é única, os jeans possuem nuances 
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degradés que vem de uma cartela dos destroyers aos tons escuros, como um Blue Lagoon drink. 

À semelhanças de outras coleções a Reverso Jeans desconstruiu o seu logo sem descaraterizar 

o logo da marca e o resultado foi uma imagem onde predomina o azul e o branco. De um modo 

sucinto, podemos afirmar que o azul nos remete para o mar, para o céu, para a água e para o 

infinito. Esta cor simboliza confiança, serenidade, placidez, harmonia e estimula a criatividade. 

Sabemos que a simbologia das cores depende de cultura e, na cor branca, este aspeto é muito 

percetível. No entanto, pode dizer-se que esta nos remete para a paz, para a pureza e para 

sinceridade. A cor branca é, por excelência, a ‘’cor da luz’’, uma vez que espelha ou reflete 

todas as cores.  

 

Figura 13 - Logo da marca para coleção verão/2015. Fonte: http://reversojeans.com.br/. 

3.3 A COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA  

A comunicação desempenha uma função estratégica nas empresas uma vez que é a partir desta 

que estas se dão a conhecer aos consumidores. Trata-se de trabalhar a marca e comunicá-la no 

sentido de criar um sentimento de pretença, de diferenciá-las da concorrência. São muitos os 

suportes que as empresas de moda utilizam para comunicar com seus públicos-alvo. O advento 

das redes sociais passou também a fazer parte das estratégias das empresas. As marcas 

apostam nos websites, nos blogs, nas redes sociais para se relacionarem com os seus públicos-

alvo e falarem a mesma linguagem. É uma das formas das marcas se aproximarem e se 

relacionarem com os seus públicos-alvos. Trata-se de perscrutar as opiniões dos consumidores, 

as atitudes e as expectativas que têm em relação às suas marcas. Os comentários, positivos e 

negativos que os consumidores têm sobre as mesmas ajudam-os a traçarem objetivos para irem 

ao encontro dos mesmos. A marca investe em diversos tipos de anúncios, e utiliza o catálogo de 

moda como um meio de chegar ao seu público-alvo, e simultaneamente esta conectada através 

do site da marca, do facebook, do twitter, do blog e do instagram.  

http://reversojeans.com.br/
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3.3.1 Catálogo 

A marca Reverso Jeans elabora dois catálogos que correspondem à estação de inverno e de 

verão. Estes catálogos para além de estarem em suporte impresso também estão em suporte 

digital. O que a marca pretende é que através do catálogo se fomente uma relação de confiança 

com seus públicos-alvo. Os catálogos são enviados para os seus representantes e para as lojas 

multimarca que vendem produtos da Reverso Jeans.  

Ao observarmos o catálogo de verão 2015 a marca faz um convite aos consumidores: mergulhe 

no oceano e deixe-se levar pela sua beleza; perca-se ou encontre-se através das montanhas 

sinuosas que nos levam até o infinito; deixe-se encantar pelo verde luxuriante; tome um drink 

com o ‘’pé na areia’’ e com as múltiplas propostas que a marca Reverso Jeans tem para si. 

3.3.1.2 Fotos 

                                                  

            Figura 14. Capa Catálogo                    Figura 15. Foto 1 do Catálogo             Figura 16. Foto 2 do Catálogo                        

                                                          

         Figura 17. Foto 3 do Catálogo               Figura 18. Foto 4 do Catálogo              Figura 19. Foto 5 do Catálogo        

                                                        

         Figura 20. Foto 6 do Catálogo              Figura 21. Foto 7 do Catálogo             Figura 22. Foto 8 do Catálogo                             
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           Figura 23. Foto 9 do Catálogo            Figura 24. Foto 10 do Catálogo            Figura 25. Foto 11 do Catálogo 

                                                   

           Figura 26. Foto 12 do Catálogo            Figura 27. Foto 13 do Catálogo          Figura 28. Foto 14 do Catálogo            

             

        Figura 29. Foto Capa final do Catálogo 

3.3.2 Site 

O site é minimalista, predominam as cores preta e branca e o tipo da marca está situado no 

canto superior esquerdo. A página institucional da marca está repleta de funcionalidades e 

permite uma série de interações com os visitantes. Notamos que está dividida em diferentes 

secções: home, conceito, coleção, look book, catálogo, blog e contacto. Dentro da rubrica 

‘’coleção’’ estão alojadas a coleção de inverno 2014 e a coleção verão 2015. O look book está 

subdividido em look book, Jeans engenharia e tecnologia Auto Reverso. Através do look book os 

consumidores podem observar as peças de vários ângulos. Estas duas últimas ‘’janelas’’ 

remetem para os nomes das peças, referências e o zoom possibilita ver os efeitos que as peças 

provocam quando são vestidas. Tal como afirmamos anteriormente, a Reverso Jeans investe em 

tecnologias de ponta e os textêis inteligentes são fundamentais no desenvolvimento das peças. 



O impacto do catálogo de moda: Um estudo de caso da marca Reverso Jeans. 

53 

No site está alojado o blog da marca que possibilita que esta esteja em contacto com os 

consumidores e que estes opinem sobre a mesma. Finalmente, o contacto remete para o 

departamento comercial da empresa situada na cidade de Apucarana. 

No início também destacam fotos do catálogo elaborado para a coleção atual, mudando ao 

passar do tempo. 

Todas as imagens da coleção que estão no site podem somar ‘’likes’’ e serem partilhadas no 

site, no facebook, no twitter e no pinterest. 

 

Figura 30 - Site da marca.  Fonte: http://reversojeans.com.br/. 

3.3.3. Instragam 

A página da marca no Instagram é sempre atualizada, onde são ‘’postadas’’ mensagens, looks, 

sorteios, algumas peças que a marca considera especiais, tendências, e também as fotografias 

dos catálogos, isto é, de estação para estação, a marca lança catálogos diferenciados. 

 

Figura 31 - Instagram. Fonte:http://reversojeans.com.br/. 

3.3.4 Facebook 

A página do facebook é sistematicamente atualizada através de publicações onde constam: 

tendências, peças, look dos catálogos de moda, propagandas sobre as novelas onde se visualiza 

os atores e as atrizes que vestiram peças da marca, fotografias de clientes que vestem peças da 

marca e que autorizam que as imagens sejam publicadas no facebook. Através do facebook são 

http://reversojeans.com.br/
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ainda realizados sorteios. A marca Reverso Jeans procura diariamente manter uma relação 

interativa com os consumidores e com todos os seus stakeholders. 

 

Figura 32 - Facebook da marca. Fonte: https://www.facebook.com/ReversoJeans. 

3.3.5 Blog 

O blog está diretamenta relacionado com a moda, a beleza, a cultura e a arte. Podemos 

observar também que o blog é um espaço que procura estar ligado às tendências do mundo 

fashion, procura dar dicas aos consumidores. Ao observar o blog notamos ainda que há uma 

ligação entre a marca e o seu público, e isso é visível através dos comentários. Nota-se ainda 

que as mensagens que passam através do blog são descontraídas, leves sem perder a 

credibilidade de que a marca ‘’goza’’.  Neste blog predominam as cores preta e branca, que 

acompanha as mesmas cores utilizadas no site. Na parte superior da página visualizamos 

apenas uma fotografia que é uma sequência de calças Jeans com a etiqueta da marca em 

destaque. Por baixo de cada Jeans há um link  que contém a história da marca:’’ início, quem 

somos, campanha, look book, Jeans engenharia, site’’, e  finalmente a rubrica ‘’fale conosco’’. 

No canto direito inferior do blog, encontramos postagens antigas e através de um simples gesto 

de clicar no calendário somos direcionados para noticias sobre a marca. E no canto direito da 

página visualizamos uma imagem criada para a marca com o seguinte slogan: ‘’Eu gosto da 

Jeans Reverso e você’’. Finalmente no canto inferior direito observamos ainda uma imagem com 

os fãs da marca e ao clicarmos nesta imagem somos direcionados para o facebook da marca.   

                                                                         

                         Figura 33 - Blog da marca.                                               Figura - 34 Imagem avulsa. 

            Fonte: http://www.reversojeans.com.br/blog/.              Fonte: http://www.reversojeans.com.br/blog/. 

https://www.facebook.com/ReversoJeans
http://www.reversojeans.com.br/blog/
http://www.reversojeans.com.br/blog/
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3.4 ANÁLISE DE SIMBOLOS DAS IMAGENS 

Após estudar o comportamento do consumidor a marca apostou na elaboração de um catálogo 

que remete para um verão tipicamente brasileiro: e a paisagem completa-se na montanha, no 

mar, na areia, nas palmeiras, no céu e entrecruzam-se na dimensão finita e infinita, simbólica e 

poética. Uma mulher de cabelos claros, de corpo magro, alta e pele bronzeada, vestida com 

conforto. Através desta imagem que foi obtida com luz natural e os contornos de sombra, 

fomentam um clima agradável: poses marcantes e olhar cativante, uma sensualidade a flor da 

pele. Todas as imagens nos remetem para peças leves, confortáveis e em tendência. Trata-se de 

transformar o jeans num produto desejado; trata-se de convidar as consumidoras a jogarem o 

jogo da sedução. Enquanto catálogo comercial no segmento Jeanswear as peças da coleção são 

de fácil visualização. São muitos os atores que são chamados a colaborar para o êxito de um 

catálogo: do designer gráfico ao produtor de moda, do cabelereiro ao maquilhador, do fotografo 

aos modelos, todos eles são fundamentais para passarem a imagem que a marca pretende.  

3.5 CONSTRUÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

A elaboração do questionário teve como objetivo analisar as perceções e consequentemente as 

expectativas, que determinado consumidor tem diante de um catálogo de moda. Em virtude 

deste ser um meio motivacional para o consumo, com um determinado impacto, pretende-se 

através da análise de dados,  obter uma resposta concreta para o problema em destaque.  

Definido o assunto da pesquisa, elaborou-se o questionário com questões de múltipla escolha, 

fechadas e mistas, e uma aberta, para que seja fácil de aplicar, responder e de analisar. 

Pretende-se assim, através destas questões e de forma a medir aspetos como as opiniões dos 

públicos-alvo em questão, atingir o objetivo deste trabalho. O questionário foi dividido em três 

partes devidamente estruturadas, a primeira parte, da questão um, até a questão seis, estão 

ligadas á segmentação Geográfica e Demográfica, Estas irão mostrar o mercado alvo a ser 

pesquisado, diante de um grupo grande alvo da marca, e que realmente entram nas descrições 

e caraterísticas do consumidor alvo, caraterizando-os, com perguntas como, idade, sexo, cidade, 

estado civil, escolaridade e profissão. As perguntas relacionadas como a parte dois do 

questionário são de segmentação psicográfica, e estão indicadas da questão sete até á questão 

doze, estas questões têm como finalidade identificar se o consumidor tem relação com a moda 
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em geral, se liga a moda à com seu estilo de vida, consumo e desejos, influenciados por fatores 

pessoais e mesmo fatores relevantes ao ambiente que frequenta e grupos sociais, podendo 

assim mostrar se mesmo quem tem ou não está ligação, é influenciado. A partir destas 

perguntas pretende-se perceber se mesmo aquele que não se interessa tanto por moda, e se 

compram através destas imagens de moda. 

E para concluir a terceira parte do questionário está ligada diretamente a fotografia e catálogo de 

moda dando ênfase no que o trabalho pretende atingir, podendo assim, tirar conclusões sobre o 

quanto o consumidor está envolvido, para saber se realmente prestam atenção neste meio de 

comunicação, e o que chamam a atenção, descobrindo assim, se o mesmo tem tal impacto ou 

não.  

3.5.1 População e Amostra  

A população alvo que foi aplicada o questionário, representa o público-alvo respectivo da marca 

Reverso, marca esta que tivemos como base para o estudo, focando no perfil feminino Nunes 

(2004 p.34) afirma que ‘’a imagem feminina, está ligada à exigência de artificio e a uma 

estratégia de sedução pelos signos estéticos’’. Sendo assim foi utilizada a amostra aleatória 

simples, pelo fato de que a marca possuir diversidade de público-alvo, onde qualquer individuo 

possa ser incluído. 

Uma amostra aleatória simples é quando qualquer membro da população alvo tem a mesma 

probabilidade de ser incluído na amostra. Há uma variedade de modos de selecionar uma amostra 

aleatória de uma lista da população. Um modo é usar um gerador de número aleatório para atribuir um 

número aleatório a cada membro da população alvo, ordenar os membros da lista de acordo com o 

número aleatório e escolher os primeiros ’’n’’ membros da lista onde ‘’n’’ é o tamanho de amostra (Anon, 

2013, p.7).  

Desta forma Crespo (2002, p. 20), explica que a amostragem aleatória simples, pode ser 

realizada numerando-se a população de 1 a n e sorteando se, a seguir, por meio de um 

dispositivo aleatório qualquer, K números dessa sequencia, os quais corresponderão aos 

elementos pertencentes, diante da amostragem, para a aplicação do questionário foi necessário 

descobrir o tamanho da amostra a ser explorada, (2013, p.9) ‘’esclarece que é necessário 

determinar o tamanho da amostra, pois um tamanho de amostra inadequado pode conduzir a 

resultados que não são estatisticamente significativa, em outras palavras, se o tamanho de 
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amostra não for bastante grande, não iremos obter conclusão razoável e não podemos 

generalizar população alvo’’. Sendo assim, dentro de uma amostra de 1642 pessoas, 

correspondentes ao consumidor da marca, encontrada através do facebook, aplicando o mesmo 

aleatoriamente, aplicou o questionário em uma media de 10% desta amostra, conseguindo 

assim, obter um resultado satisfatório. A marca começou a desenvolver seus catálogos para o 

público feminino até o momento, portanto, o público consumidor o qual o questionário será 

aplicado é o consumidor feminino, correspondendo então, 10% de 1.642 pessoas, sendo igual a 

164,2 pessoas, arredondando para 165 pessoas entrevistadas. 

3.6 METÓDOS DA RECOLHA DE DADOS (QUESTIONÁRIO PRÉ-TESTE)  

Com base nos objetivos delineados foi elaborado um questionário de modo a recolher os dados  

relevantes. Numa primeira fase aplicou-se o questionário pré-teste hà 25 mulheres de modo 

aleatório no sentido de diagnosticar possíveis erros e simultaneamente percebermos se haveria 

necessidade de se estruturarem mais questões no questionário.  

Após o pré-teste, percebemos que as questões deveriam ser dirigidas especificamente ao público 

feminino. Foi necessário ainda elaborar mais um conjunto de questões relacionadas diretamente 

com a moda, o consumo, os grupos e os fatores ambientais. Em função do pré-teste a última 

parte do questionário não sofreu alterações. 
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CAPÍTULO 4.  
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Este capítulo será dividido em duas partes: com o intuito de compreender as estratégias a 

primeira parte corresponde à análise swot da marca Reverso Jeans e a segunda parte  

corresponde aos resultados obtidos a partir dos questionário.. 

4.1 ANÁLISE SWOT DA MARCA REVERSO JEANS 

Para compreendemos melhor a planificação da marca foi feita uma análise swot de modo a 

perceber como está se posiciona interna e externamente ao mercado: pontos fortes, pontos 

fracos, forças e fraquezas.  

 

 

Tabela 1- Análise Swot. 
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4.2 INQUÉRITOS 

O questionário foi aplicado aos consumidores da marca Reverso Jeans, e tal como afirmamos, 

direcionou-se apenas para o público feminino. 

 

Figura 35 – Número de consumidores por género 

Tal como afirmamos, o público-alvo da marca está dividido em cinco grupos etários; centra-se na 

faixa dos 14 anos e vai para além dos 55 anos. O facto do questionário ter sido aplicado on line 

e aleatoriamente, fez com que não se obtivesse uma número idêntico de pessoas para cada 

faixa etária. 

 

Figura 36 - Divisão da faixa etária das mulheres entrevistadas. 

Outro aspeto relevante é o estado civil das entrevistadas, isto é 52 mulheres são casadas, 104 

destas são solteiras, e 8 são divorciadas. 

 

 

Figura 37 - Estada Civil de cada entrevistada. 

O maior número das entrevistadas vivem na cidade em que a marca tem sua sede: (113) 

pessoas  residem em Apucarana, (9) pessoas em Arapongas, (18) em Londrina, (15) em 

Maringá, e as demais pessoas noutras cidades, como: (1) em Itapema, (2) em Criciúma, (1) em 

Jandaia do Sul, (2) em Califórnia, (3) em Cambé e (1) em Porto Alegre, como representa a figura 

38. 
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Figura 38 - Quantidade de mulheres entrevistadas por cidade. 

Quanto ao nível de escolaridade das entrevistadas, através da figura 39 a maior parte dos 

inqueridos (58), possui ensino superior completo, logo em seguida (41) pessoas com ensino 

superior incompleto, (29) pessoas com pós-graduação, (31) pessoas com ensino médio, (1) com 

ensino fundamental, e (5) delas possuem mestrado. 

 

 

Figura 39 - Nível de escolaridade das entrevistadas. 

Quanto à atividade profissional (figura 40) constatou-se que cerca de (39) pessoas, são 

estudantes, e as demais estrevistadas têm várias profissões: administradoras, nutricionistas, 

operadora de caixa, professoras, donas de casa entre outras. 
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Figura 40 - Profissão das entrevistadas. 

As questões efetuadas nesta fase foram elaboradas com o objetivo de determinar o quanto o 

público se interessa pela moda em contexto geral. A grande maioria que corresponde a (139) 

pessoas que sim, e apenas (26) não tem interesse, tal como nos mostra a figura 41. 

 

 

Figura 41 - Interesse por moda. 

Outra questão importante estava relacionada com a frequência com que as consumidoras 

faziam compras de moda: (88) delas compram frequêntemente, (52) pessoas apenas quando é 

necessário, (21) das pessoas compram raramente, e (4) pessoas compram diariamente. 
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Figura 42 - Frequência com que se realiza compra por peças de moda. 

A figura 43 revela que embora se uma pessoa não goste de tendências, nem de moda, os 

ambientes que frequentam são sempre influenciáveis no momento da compra e no momento de 

se vestirem. Desta forma (163) pessoas disseram que leva em consideração o ambiente que 

frequentam e apenas (2) disseram que não. 

 

 

Figura 43 - Ao consumir produto de moda leva em consideração os ambientes que frequenta. 

A figura 44 revela que (112) pessoas dizem que levam em consideração o grupo social a que 

pertencem no momento da compra, e (53) pessoas dizem que isso não qualquer tipo de 

influência. 

 

Figura 44 - Ao consumir produto de moda leva em consideração o grupo a que pertence. 

Na figura 45, (50) pessoas salientaram que os meios de comunicação têm uma influência 

decisiva quando estas vão as compras, (8) pessoas são influenciadas por necessidades, (104) 

pessoas salientaram que quer os media, quer as necessidades influênciam no ato da compra. 

Este resultado, nos mostra o quanto um meio de comunicação pode interferir numa compra. 

Estes resultados permite-nos deduzir que os orgãos de comunicacao social têm influência no 
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comportamento dos consumidores. O facto de na figura 42 uma quantidade significativa de 

inquiridos afirmarem que só fazem uma compra quando é necessario, podemos questionar se 

as necessidades fundamentadas pelos media conduzem a uma necessidade real ou falsa. 

Apenas (3) pessoas afirmaram que compram por outros motivos que estão ligados com a 

compulsão. 

 

Figura 45 - Motivação para fazer uma compra. 

Como se observa na figura 46 quanto questionadas relativamente ao estilo, (61) pessoas 

consideram ter um estilo casual, (30) pessoas têm um estilo classico, (39) um estilo têm 

moderno, e (35) pessoas têm um estilo alternativo. 

 

Figura 46 - Estilo das entrevistadas. 

Relativamente à questão sobre o interesse pelas tendências (115) pessoas afirmaram que 

gostam e que têm interesse por tendências de moda e apenas (50) pessoas afirmaram não ter 

interesse nenhum. 

 

Figura 47 - Interesse por tendências. 

Quanto aos meios de comunicação que mais influenciam no momento da compra, (71) pessoas 

dizem que são influenciadas pela internet, (38) por catálogos, (22) por novelas, (20) por revistas 

de moda, (4) referiram que todos os media interferem, (10) pessoas colocaram outros, sendo (5) 

por vitrines e (5) por gostos próprios e personalidade. 
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Figura 48 - Influência na hora da compra. 

Relativamente ao que levam as consumidoras a consumir produtos de moda verifica-se que (71) 

pessoas dizem que têm a intenção de após a compra se sentir bem vestidas independente de 

onde estejam (48) pessoas revelam que gostam acima de tudo de se sentirem confortaveis, (35) 

pessoas gostam de corresponder às expectativas dos grupos sociais há que pertecem, e (11) 

pessoas consomem para pertencer a um grupo ou classe social especifica. 

 

 

Figura 49 - Finalidade em consumir moda. 

Em relação à expectativa que se tem na pós compra de um produto de moda, (60) pessoas 

responderam que compram uma peça a pensar que os valores simbólicos e emocionais sejam 

satisfátorios. Pode concluir-se que são diversos os fatores que levam à compra: necessidades, 

desejos e pessoais. Quanto a forma de se expressarrem através do que vestem (50) pessoas 

afirmaram que o fazem, (44) pessoas revelam que compram pensando na função da peça, 

como prática, luxuosa, confortável, ecologica, entre outras, (11) pessoas fazem uma compra 

com a intenção de que pessoas do seu grupo social a questionem a respeito da peça  que usa.  
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Figura 50- Expectativa quanto à utilização quando consome uma peça de moda. 

Quanto à expectativa na utilização das roupas (59) pessoas afirmaram que desejam ter 

influência, (52) pessoas verbalizam que têm o desejo de que o produto funcione para os fins 

desejados, (52) pessoas também desejam consumir um produto diferente, que seja novidade, e 

(2) pessoas aspiram a consumir produtos que se inserem em um determinado tipo de cultura. 

 

 

Figura 51 - O desejo que busca satisfazer na hora da compra. 

A questão número 52 está relacionada com a terceira parte do questionário, que corresponde ao 

catálogo de moda. A primeira questão relaciona-se com o gosto de cada um por fotografia de 

moda, sendo que apenas (13) pessoas responderam que não têm nenhum interesse por estes 

tipos de revistas, e (152) pessoas revelaram que gostam das fotografias de moda.  

 

Figura 52 - Interesse por fotografia de moda. 

Quando se questiona sobre onde às pessoas costumam consultar os catálogos de moda (115) 

pessoas têm por hábito ver o catálogo na loja e apenas (50) não tem este costume. 
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Figura 53 - Hábito de ver catálogos de moda em lojas. 

Já em relação ao site da marca, é maior o número de pessoas que tem o hábito de consultar o 

site e ver os catálogos atuais, ou seja, (92) pessoas consultam os catálogos de moda através do 

site da marca e (73) pessoas não têm este hábito. 

 

Gráfico 54 - Hábito de ver catálogo no site da marca. 

Quando analisamos o hábito de ver os catálogos nas redes sociais, percebe-se que (128) 

pessoas gostam de consultar os catálogos através das redes sociais e (37) não tem este 

costume. Podemos concluir que é uma percentagem significativa de pessoas que estão 

conectadas com a marca através das redes sociais. 

 

Figura 55 - Hábito de ver catálogos nas redes sociais. 

É possivel observar na figura 56, que a quantidade de mulheres que recebem os catálogo de 

moda em sua casa correspondem a uma ‘’fatia’’ pequena, ou seja, (28) pessoas, e (137) 

pessoas referiram que não recebem catálogos de moda em suas casas. 

 

Figura 56 - Receção de catálogo de moda em casa. 
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A maioria das entrevistadas preferem ver catálogos de moda impressos, e apenas (55) pessoas 

preferem ver catálogo online; isto significa que por mais prático e mais rápido que seja aceder 

aos catálogos online as consumidoras preferem vê-los em suporte impresso.  

 

Figura 57 Preferência por catálogo de moda impresso ou online. 

Quanto à questão relacionada com o ter ou nao ter tempo para ver um catálogo de moda (137) 

mulheres ‘’arranjam’’ tempo para ver o catálogo de moda, e (28) não se interessam por isso. 

 

 

Figura 58 - Ao receber um catálogo arranja tempo para o ver. 

Relativamente à questão relacionada com a ‘’atração’’ por catálogo de moda, (155) pessoas 

acham que o catálogo de moda é atrativo, e apenas (10) pessoas não acham atrativo, tal como 

se verifica na figura 59. 

 

Figura 59 - Opnião sobre o quanto um catálogo de moda é atrativo. 

Analisando a figura 60 verifica-se que quando se pretende saber o que mais atrai em um 

catálogo de moda de forma a determinar a relevância de uma produção de moda, (123) pessoas 

gostam de visualizar um catálogo de moda no seu todo, (26) pessoas gostam apenas de olhar as 

produções de moda, (10) pessoas sentem-se atraídas pelas cores, (4) destas pessoas sentem-se 

atraídas pelos modelos, e (2) pessoas sentem-se atraídas pela marca. 
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Figura 60- Maior atração em um catálogo. 

Tal como se observa na figura 61, (80) pessoas preferem ver as roupas através do catálogos, 

(62) pessoas gostam de ver todo o tipo de adereços, (13) pessoas gostam de ver sapatos, (6) 

pessoas gostam de ver os acessórios, e (4) pessoas sentem-se atraídas por bolsas. 

 

Figura 61 - Gosto por peças de moda para ver em catálogo de moda. 

Relativamente à figura 62 verifica-se que (119) pessoas identificam a marca quando vêm às 

imagens do catálogo, e (46) pessoas não se interessam em identificar a marca.  

 

 

Figura 62 - Identificação da marca através do catálogo. 

Quanto à questão relacionada à produção da moda( figura63), (85) pessoas responderam que 

na maioria das vezes quando observam um catálogo de moda o que chama a atenção é o look 

completo, e (80) pessoas referem que se sentem atraídas por algumas peças do look. 

 

Figura 63 - Tendência e gostos. 
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A figura 64 mostra-nos que (136) pessoas compram peças após visualizarem o catálogo de 

moda da marca, e apenas (29) pessoas dizem que não têm o costume de fazer uma compra 

após ver um catálogo de moda. Isto significa que os catálogos de moda são determinantes na 

aquisição de produtos de moda. 

 

Figura 64 - Tendência em realizar uma compra depois de ver um catálogo. 

Através da análise do inquérito por um questionário, conseguimos perceber o impacto, o 

interesse e a influência que um catálogo de moda tem, bem como o seu desenvolvimento e 

produção. Neste caso concreto conseguimos observar como a marca Reverso Jeans através dos 

seus catálogos de moda comunica com seus públicos-alvo. 

4.3 CRUZAMENTO DE DADOS 

Com o intuito de análisar os dados coletados nesta pesquisa utilizamos a técnica de cruzamento 

de dados com o propósito de fazer um estudo mais aprodundado dos resultados obtidos. 

Malhotra (2001, p.408) relata que ‘’crosstabs’’ é ‘’ uma técnica que descreve duas ou mais 

variáveis simultaneamente, e origina tabelas que refletem a distribuição conjunta de duas ou 

mais variáveis com um número limitado de categorias ou valores distintos. ’’Segundo o autor é 

necessário formular perguntas que possam ser relevantes para relacionar com as demais 

variáveis. 

Cruzamento de Dados 

  Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 

Idade 1 3 1 2 3 3 1 3 

Sexo 1 3 1 1 3 3 1 3 

Estado Civil 1 3 1 1 3 3 1 3 

Nível de Escolaridade 1 3 1 1 3 3 1 3 

Cidade 1 3 1 1 3 3 1 3 

Q6 - Você se interessa por moda?   

Q7- Qual é a frequência em que costuma comprar peças de moda 
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Q8 - Ao consumir um produto de moda levam em consideração os 

ambientes que frequenta? 

Q9 - Ao consumir um produto de moda você leva em consideração opnião 

do grupo de pessoas que pertence? 

Q10 - Realiza uma compra por?   

Q11 - Como descreve seu estilo? 

Q12 - Você tem o costume de seguir tendências? 

Q13- O que te influência na hora de vestir? 

  Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 

Idade 1 3 2 1 1 1 1 2 

Sexo 1 3 2 1 1 1 1 2 

Estado Civil 1 3* 2 1 1 1 1 2 

Nível de Escolaridade 1 3 2 1 1 1 1 2 

Cidade 1 3 2 1 1 1 1 2 

Q14- Qual a principal finalidade de consumir moda na sua opnião? 

Q15 - Ao comprar uma peça de moda, qual sua expectativa quanto a sua 

utilização? 

Q16 - Qual desejo você busca satisfazer na hora das compras? 

Q17 - Gosta de Fotografia de moda? 

Q18 - Tem o hábito de observar os catálogos de moda nas lojas que 

frequenta? 

Q19 - Tem o hábito de observar os catálogos de moda no site? 

Q20 - Tem o hábito de observar os catálogos de moda nas redes sociais? 

Q21 - Recebe catálogos de moda em casa? 

  Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 

Idade 2 1 1 4 2 1 1* 1 

Sexo 2 1 1 4 2 1 1 1 

Estado Civil 2 1 1 4 2 1 1 1 

Nível de Escolaridade 2 1 1 4 2 1 1* 1 

Cidade 2 1 1 4 2 1 1 1 

Q22- Como prefere ver um Catálogo? 

Q23 - Quando recebe, ou vê publicações de catálogo de moda, você tira um 

tempo para ver? 
Q24 - Acha interessante, atrativo, a utilização deste meio de comunicação 

(Catálogo)? 
Q25- O que mais atrai no catálogo de moda? 

Q26 - O que você mais chama atenção/ gosta de ver em um catálogo? 

Q27 - Quando vê um catálogo de moda, procura identificar qual é a marca? 

Q28 - Quando vê um catálogo de moda, percebe que geralmente gosta do 

look completo ou apenas de uma peça? 
Q29 - Já foi ate uma loja, procurar uma peça, por causa de um catálogo ou 

fotografia? 

Tabela 2 - Cruzamento de Dados. 



Dissertação de Mestrado 

74 

Recorremos a um tratamento estatístico desenvolvido para a pesquisa, combinando elementos 

geográficos e demográficos, com os psicográficos e sobre o tema em questão, estudando as 

concordatas e as probabilidades de 29 perguntas. Este estudo foi efetuado tendo como variáveis: 

a idade, o sexo, o estado civil, e o nível de escolaridade, conseguindo assim cruzar as 

informações com as demais variáveis envolvidas, exemplificadas na tabela 1. 

4.3.1 Idade 

As alternativas relacionadas com as idades são 5, sendo estas: até 25 anos, dos 26 aos 35 

anos, dos 36 aos 45 anos, dos 46 aos 55 anos e acima dos 55 anos. Cruzadas com as demais 

questões: na Q6 – (Você se interessa por moda?) podemos observar que maior parte das 

entrevistadas tem interesse por moda; a Q7 - (Qual é a frequência em que costuma comprar 

peças de moda?), mostra que frenquentemente costumam comprar peças de moda, o maior 

número de respostas na faixa etária de até 25 anos, a Q8 - (Ao consumir um produto de moda 

levam em consideração os ambientes que frequenta?), deixa extremamente explícita que quase 

todas as entrevistadas levam em consideração o ambiente o que frequentam independente da 

idade; na Q9 - (Ao consumir um produto de moda você leva em consideração opnião do grupo 

de pessoas que pertence?), a resposta que mais sobressaiu foi a seguinte: as pessoas levam em 

consideração a opnião do grupo de pessoas a qual pertence; na Q10 - (Realiza uma compra 

por?) realizam compra por necessidade e influência de meios de comunicação, a Q11 - (Como 

descreve seu estilo?), boa parte descreve o seu estilo como casual, e a maioria das pessoas que 

responderam a esta questão são de uma faixa etária dos 26 aos 35 anos, já na Q12 - (Você tem 

costume de seguir tendências?), observa-se que a maioria tem um grande interesse em seguir 

tendências de moda; na Q13 - (Oque te influência na hora de vestir?) pode constatar-se que o 

que mais interfere no momento da compra e ao modo como se vestem é a internet, esta 

questão corresponde à faixa etária que vai até os 25 anos; na Q14 - (Qual a principal finalidade 

de consumi moda na sua opnião?), a principal finalidade de consumir moda, está relacionada a 

importância do se sentir bem vestida; a Q15 - (Ao comprar uma peça de moda, qual sua 

expectativa quanto a sua utilização?), quanto à expectativa do produto de moda comprado é que 

este possuem uma serie de atributos; na Q16 - ( Qual desejo você busca satisfazer na hora das 

compras?), as entrevistadas salientam que quando se vestem gostam de ser uma influência  e 

que isso é determinante no momento da compra, a Q17 -  (Gosta de fotografia de moda?), 

mostra que a maioria gosta de fotografia de moda e desta forma, na Q18 - (Tem o hábito de 



O impacto do catálogo de moda: Um estudo de caso da marca Reverso Jeans. 

75 

observar os catálogos de moda no site?), revelam que têm o hábito de ver catálogos de moda 

nas lojas que frequentam; também na Q19 - (Tem o hábito de observar os catálogos de moda 

nas redes sociais?), conseguimos identificar que estas mulheres costumam ver os mesmos nos 

sites das marcas, e na Q20 - (Tem o hábito de observar os catálogos de moda nas redes 

sociais?), conseguimos observar qual o maior número que visualizam o mesmos nas redes 

sociais, já a Q21 - (Recebe catálogos de moda em casa?) demonstra que muitas poucas 

mulheres recebem o catálogo de moda em casa, e a Q22 -  (Como prefere ver um catálogo de 

moda?), evidência que gostam de ver um catálago de moda em suporte impresso; a Q23 -  

(Quando recebe, ou vê publicações de catálogo de moda, você tira um tempo para ver?), refere 

que independentemente das inqueridas terem uma vida ocupada, ‘’arranjam’’sempre  algum 

tempo para ver os catálogos de moda; na Q24  - (Acha interessante, atrativo, a utilização deste 

meio de comunicação?),observa-se que grande maioria das inqueridas acha muito interessante a 

utilização do catálogo de moda; relativamente a Q25 - (O que mais atrai no catálogo de moda?), 

as consumidoras afirmam que gostam de ver um catálogo de moda e em geral observam todas 

as produções, na questão seguinte, a preferência recai pela observação de peças de roupa mais 

que qualquer outro adereço; na  Q26 - (O que você mais chama atenção/ gosta de ver em 

catálogo de moda?) tem preferencia por peças de roupas, na Q27 - (Quando vê um catálogo de 

moda, procura identificar qual é a marca?) percebemos que grande parte das inqueridas têm à 

intenção de identificar qual é a marca do catálogo que esta a ver; a Q28* - (Quando vê um 

catálogo de moda, percebe que geralmente gosta do look completo ou apenas uma peça?) as 

respostas coincidiram, porém percebe-se que geralmente quando observam um catálogo de 

moda gostam do look completo, relativo à faixa etária de ate 25 anos. Na faixa etária dos 26 aos 

35 anos percebe-se que gostam mais de uma ou outra peça do look, do que o look completo, e 

por ultima, Q29 - (Já foi até uma loja, procurar uma peça, por causa de um catálogo ou 

fotografia?) mostra que quase todas as consumidoras já efetuaram uma compra, ou pelo menos 

já ‘’foram atrás’’ de uma peça de roupa após terem visto um catálogo de moda.  

4.3.2 Sexo 

O segundo nível de cruzamento é em relação ao género, feminino ou masculino, o fator de 

apenas o género feminino ser o entrevistado, não nos revela análise de comparação entre as 

respostas. 
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4.3.3 Estado Civil 

Em sequência esta o estado civil, sendo estes diferenciados em três respetivas questões: 

solteira, casada e divorciada, cruzando estas com as demais questões, podemos análisar os 

seguintes resultados, a questão Q6 identifica-se que as consumidoras têm interesse por moda, 

na Q7 as consumidoras têm frequentemente o hábito de comprar peças de moda, a Q8 é em 

relação à importância que se dá ao ambiente que frequenta no momento da compra, e também 

como na relação com idade e estado civil, não muda. Quase todas as consumidoras que 

responderam esta questão, dizem que levam em consideração o ambiente que frequentam, aa 

Q9, maioria das consumidoras responderam que levam em consideração a opnião do grupo de 

pessoas a que pertencem ao comprar um peça de moda, a Q10 é o fator que as leva a comprar, 

e neste sentido grande afirma que compra por necessidade e por influência dos meios de 

comunicação; a Q11 representa o estilo, e a maioria considera ter um estilo casual; a Q12 

mostra-nos que têm interesse por moda independente do estado civil; a Q13 revela-nos que são 

influenciadas pela internet; a Q14 revela que consomem moda para se sentirem bem vestida 

independentemente de onde estejam; já na Q15* à expectativa em relação à utilização de um 

produto de moda esta relacionado com atributos e valores, porém a maioria das solteiras 

respondeu que compra uma peça de moda como meio de expressão; a Q16 revela-nos que o 

desejo de consumir um produto diferente esta relacionado com o culto do novo, quanto  a Q17 

está mostra-nos que grande parte das inqueridas gostam das fotografia de moda, e na Q18 têm 

o hábito de observar os catálogo de moda nas lojas que frequentam; a Q19 salienta que uma 

grande maioria ve catálogos de moda através dos sites de moda; a Q20 mostra-nos que há um 

número acentuado de consumidoras que têm o costume de ver catálogos nas redes sociais; na 

Q21 indica-nos que há um número reduzido de pessoas que recebem o catálogo em casa; na 

Q22  a maior parte prefere ver um catálogo de moda impresso, e que ‘’arranjam algum tempo 

para verem catálogos de moda resposta obtida na Q23; na Q24 há um número superior de 

consumidoras que acha este suporte de comunicação atrativo; e na Q25 gostam e sentem-se 

atraídas pelo conjunto completo do catálogo, mas que de certa forma preferem ver as peças de 

roupas do que outro tipo de adornos, resposta esta obtida na Q26; já na Q27 quase todas 

consumidoras tentam identificar a marca através dos catálogos e interessam-se geralmente pelo 

look completo, resposta obtida na Q28; e na Q29 quase todas as consumidoras já viram um 

catálogo de moda e foram à loja a procura de determinado produto. 
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4.3.4 Nível Escolar 

O nível de escolaridade é um tópico importante também na identificação do consumidor e suas 

respostas, e estes níveis foram divididos em 6 alternativas, que são: ensino médio, ensino 

fundamental, ensino superior completo, ensino superior incompleto, pós-graduação e o 

mestrado. Relacionada à Q6, podemos obter dados que nos dizem que as consumidoras se 

interessam por moda, na Q7 identificamos que elas realizam uma compra frequentemente, na 

Q8 as mesmas tendem a levar em consideração o ambiente que frequentam, também na Q9 

dão importância à opnião do grupo que frequentam; na Q10 costumam realizar uma compra por 

necessidade e influência dos meios de comunicação; na Q11 conseguimos identificar que boa 

parte das consumidoras considera ter um estilo casual, na Q12 às entrevistadas mostram ter 

interesse em tendências de moda; na Q13 constatou-se que a internet tem uma influência 

importante quando se trata de escolher o que vestir; a Q14 permite-nos idenditificar que quando 

compram uma peça de moda esta tem a finalidade de sentir bem vestida e independente de 

onde esteja; em relação à Q15 a expectativa na utilização de uma peça de moda esta 

relacionada com os valores e atributos; a Q16 revela-nos que esta relacionada com a influência 

que uma determinada peça pode ter no grupo, esse é o motivo da compra; a Q17 gostam de 

fotografia de moda; a Q18 manifesta que as consumidoras têm o hábito de ver catálogo nas 

lojas que frequentam; a Q19 identifica que as consumidoras têm o hábito de ver catálogo de 

moda através dos sites e na Q20 observa-se que as consumidoras preferem  ver os catálogos 

nas redes sociais, e na Q21 não recebem catálogo de moda em casa; já na Q22 preferem ver 

catálogo de moda em suporte impresso; na Q23 observa-se que arranjam algum tempo para ver 

um catálogo quando recebem, enquanto que na Q24 as consumidoras acham que este formato 

é atrativo; na Q25 à uma preferência pelos consunto completo do catálogo; e na Q26 há uma 

preferência por ver peças de roupa mais do que adereços; na Q27 identificam a marca do 

catálogo; na Q28* a maior parte tende a gostar do look completo quando vê um catálogo de 

moda, todavia as consumidoras com o nível de escolar correspondente ao ensino superior 

completo salientam que quando observam um catálogo gostam apenas de algumas peças e não 

do look completo, e por fim na Q29 grande parte das consumidoras já foram fazer compras após 

observarem peças noscatálogos. 



Dissertação de Mestrado 

78 

4.3.5 Cidade 

O inquérito insidiu sobre quatro cidades: Apucarana, Arapongas, Londrina e Maringá, deixando 

uma questão aberta para se alguém quisesse preencher o questionário inserir a cidade onde 

vive. Na Q6 podemos observar que as consumidoras se interessam por moda, na Q7 possuem o 

hábito de fazerem frequentemente uma compra, as respostas da Q8, revelam que ao consumir 

um produto de moda levam em consideração o ambiente que frequentam, já na Q9 acham 

importante e levam em consideração a opnião do grupo à que pertecem,  a Q10 mostra-nos que 

quando fazem uma compra o motivo real esta relacionado com a necessidade e a influência dos 

meios de comunicação; na Q11 conseguimos perceber que a maioria das consumidoras dizem 

ter um estilo casual; na Q12, as mesmas levam em consideração as últimas tendências, e por 

tal motivo a Q13 identifica que grande parte é influenciada no momento de compra através da 

internet, a Q14 refere-se as motivações que levam a compra, e a maioria das respostas 

relaciona-se  com o facto das consumidoras se sentir bem vestida independentemente onde 

esteja, na Q15, ao comprar um produto de moda as consumidoras têm a expectativa de que as 

peças tenham valores agregados; na Q16 observa-se que compram um produto de moda com 

intuito de influênciar alguém; a Q17 revela que grande parte das entrevistadas, gostam de 

fotografias de moda; na Q18 conseguimos perceber que estas  têm o hábito de ver os catálogos 

de moda nas lojas que frequentam; e na Q19 também se observa que elas têm o costume de 

ver os catálogos nos sites das lojas; e na Q20, observam os catálogos através das redes sociais, 

a Q21 inferimos que à muitas consumidoras que não recebem catálogos de moda em casa;na 

Q22 elas preferem ver o catálogo de moda em formato impresso; a Q23 revela que sempre que 

recebem um catálogo independentemente de ser em suporte impresso ou digital, elas 

‘’arranjam’’ um tempo para ver; na Q24 acham muito interessante a utilização deste formato de 

comunicação; na Q25 podemos observar através das respostas obtidas que elas gostam de ver o 

catálogo como um todo;  porém ao perguntar o que mais gostam de ver em um catálogo de 

moda, na Q26 a maioria da respostas incidem sobre as peças de roupas, na Q27 conseguimos 

observar a importância das marcas de moda, pois grande parte das consumidoras quando 

observam um catálogo, procuram identificar à marca; na Q28 observou-se que as consumidoras 

gostam de ver os looks completos; e na Q29 quase todas entrevistadas responderam que já 

tinham ido comprar uma ou mais peças que viram nos catálogo de moda. 
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CAPÍTULO 5.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dissertação teve como finalidade a identificação do impacto do catálogo de moda, tendo este 

como principal enfoque teórico para a pesquisa empírica, esta, contudo foi realizada através do 

acompanhamento da marca Reverso Jeans.  Foi elaborado um questionário direcionado para o  

público feminino, e obtiveram-se 165 respostas. 

Diantes dos resultados da pesquisa concluiu-se que o catálogo de moda tem um grande impacto 

em todas as faixas etárias, principalmente nas camadas mais jovens, estudantes e solteiras, 

público este identificado na sua maioria por ter um estilo casual. 

A pesquisa revelou ainda que as entrevistadas tendem a estar conectadas com o ‘’universo’’ da 

moda, gostam de seguir as tendências e sentem-se atraídas pelas fotografias de moda, 

independentemente da idade, da cidade e do nível de escolaridade e sempre que possível 

gostam de ver catálogos de moda.  

Outra questão identificada é que a globalização e o acesso diário à internet contribuem para uma 

visualização massificada dos catálogos de moda. Este facto pode observar-se também através 

das redes sociais. Concluimos que as consumidoras sempre que vão a um ponto de venda 

observam os catálogos impressos. Um facto importante a reter é que grande parte dos inquiridos 

referiu que não recebia os catálogos em sua casa. A versão impressa dos catálogos de moda é 

também considerada o meio mais atraente e eficaz, daí a importância do um catálogo de moda 

ser impresso. Ou seja, independentemente da ‘’força’’ do digital o formato impresso continua a 

ter um impacto relevante na imagem e na reputação de uma marca.   

Relativamente ao que as consumidoras pensam no momento da compra, concluímos que o 

meio onde essas se inserem é um fator determinante e que muitas delas levam em 

consideração o grupo onde estão inseridas.  

Outro aspeto relevante que foi identificado foi o facto de consumirem um produto de moda com 

o intuito de se sentirem bem vestidas independentemente onde estejam, e que ao comprarem 

uma determinada peça de moda têm a expectativa de que corresponda aos valores que 

defendem e ao estilo de vida, e que têm o desejo de influenciar alguém através da roupa que 
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vestem. Esta questão diferencia-se nas respostas quando são cruzados os dados, mostrando que 

o estado civil tem influência nas respostas, isto é o modo como vestem é uma forma de se 

expressarem.   

Outra questão importante é que as consumidoras ao obserem o catálogo de moda, gostam de 

ver os looks completos e não apenas as cores, os modelos ou uma peça de moda específica. 

Quando se pensa na marca, consegue identificar-se que grande parte das mulheres afirma que 

têm curiosidade em identificar a marca, e que na maioria das vezes fazem uma compra após 

observarem um catálogo de moda. Considerado um meio importante no sistema da moda, pode 

concluir-se que ao desenvolver-se um catálogo de moda, os objetivos comerciais têm de estar 

em sintonia com os públicos a quem se dirige.  

 Através destes resultados podemos concluir que são vários os profissionais envolvidos na 

elaboração de um catálogo de moda, e que desde o designer gráfico ao stylist, do fotografo aos 

modelos, por exemplo, todos têm um papel determinante na transformação das peças de roupa 

em desejos, em fantasias, sonho. Assim, folhear um catálogo de moda é um convite à entrar 

num ‘’universo’’ onírico, num mundo de ‘’faz de conta’’, que nos faz sonhar para além das 

roupas.  

5.1. PERSPETIVAS FUTURAS 

Em termos de perspetivas futuras e de interesse relevante, seria pesquisar o consumidor da 

marca Reverso Jeans, no seu todo, identificando o seu estilo de vida. Desenvolver um plano de 

comunicação para um catálogo de moda, concretizando na prática e avaliando o impacto 

estratégico diante dos públicos-alvo.  
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO 

Questionário para identificar o impacto do catálogo de moda diante do consumidor.  

O presente questionário é voltado para fins acadêmicos na área do mestrado de Design e 

Comunicação de moda da Universidade do Minho, assim sendo terá o sigilo de todos 

participantes. 

Parte 1 Segmentação Geográfica e Demográfica  

1 - Idade: (Assinale apenas uma das alternativa) 

(  )  Até 25 anos  (  )  26 – 35 anos  (  )  36 – 45 anos   (  )  46 – 55 anos   (  ) Mais de 55 anos 

2 - Sexo: (Assinale apenas uma das alternativa) 

Feminino  (   )    Masculino  (   ) 

3- Estado civil: (Assinale apenas uma das alternativa) 

 Solteira (  )    Casada (   )   Divorciada (   )  

4- Cidade onde mora: 

(   ) Apucarana  (   ) Arapongas  (   ) Londrina  (   ) Maringá  

Outro: ____________________________________________________________ 

5- Nível de Escolaridade: (Assinale apenas uma das alternativa) 

Ensino fundamental (   )      Ensino Médio (   )      Ensino Superior Incompleto  (   ) 

Ensino Superior Completo  (   )    Pós – Graduação (   )               Mestrado  (   )                

Profissão:________________________________________________________ 

Parte 2 Segmentação psicográfica 

6- Você se interessa por moda?  (Assinale apenas uma das alternativa)          

Sim  (   )              Não  (   )          
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7- Qual é a frequência em que costuma comprar peças de moda? (Assinale apenas uma das 

alternativa) 

(   ) Quando necessário  (   ) Raramente  (   ) Frequentemente  (   )Diariamente      

8- Ao consumir um produto de moda leva em consideração os ambientes que frequenta? 

(Assinale apenas uma das alternativa)          

Sim  (   )   Não  (   )          

9 - Ao consumir um produto de moda você leva em consideração opnião do grupo de pessoas 

que pertence? (Assinale apenas uma das alternativa)          

Sim  (   )    Não  (   )          

10 - Realiza uma compra por?  (Assinale apenas uma das alternativa) 

(   ) Necessidade  (   ) Influência de meios de comunicação  (   ) Ambos  

Outros ________________________________ 

11 - Como descreve seu estilo? (Assinale apenas uma das alternativa) 

(   ) Moderno    (   ) Alternativo   (   ) Casual   (   ) Clássico 

Outro_______________________________________________________________ 

12 – Você tem o costume de seguir tendências? (Assinale apenas uma das alternativa)          

Sim  (   )   Não  (   )          

13- O que te influência na hora de vestir? (Assinale apenas uma das alternativa) 

(   ) Revistas   (   ) Novelas  (   ) Internet  (   ) Catálogo (on line ou impresso)    (   )Todos 

Outro___________________________________________________ 
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14 - Qual a principal finalidade de consumir moda na sua opnião? (Assinale apenas uma das 

alternativa)        

(   ) Sentir bem vestida independente de onde esteja        

(   ) Sentir confortável  

(   )Pertencer a um grupo ou classe social específica  

(   )Condizer com as expectativas das pessoas 

15 - Ao comprar uma peça de moda, qual sua expectativa quanto a sua utilização? (Assinale 

apenas uma das alternativa)          

(   ) Ser um meio de expressão      

(   ) Que sua função seja qual for seja executada com sucesso  

(   ) Que os valores simbolícos e emocionais nela inseridos sejam satisfatório 

(   ) Que as pessoas perguntem onde a peça foi comprada 

16 - Qual desejo voce busca satisfazer na hora das compras? (Assinale apenas uma das 

alternativa)          

(   ) O desejo de consumir um produto diferente em sua forma 

(   ) O desejo de significar/ influênciar  algo ao vestir 

(   ) O desejo de que o produto que funcione para os fins desejados 

(   ) O desejo de inserção (inserir) em um certo tipo de cultura 

Parte 3  - Fotografia e Catálogo de moda 

17- Gosta de Fotografia de moda? (Assinale apenas uma das alternativa) 

Sim  (   )        Não (   ) 
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18 - Tem o hábito de observar os catálogos de moda nas lojas que frequenta? (Assinale apenas 

uma das alternativa) 

Sim (  )     Não (  ) 

19 -  Tem o hábito de observar os catálogo de moda no site? (Assinale apenas uma das 

alternativa) 

Sim (  )    Não (  ) 

20 - Tem o hábito de observar os catálogos de moda nas redes sociais? (Assinale apenas uma 

das alternativa) 

Sim (  )    Não (  ) 

21 - Recebe catálogos de moda em casa? (Assinale apenas uma das alternativa) 

Sim (  )    Não  (  ) 

22 - Prefere ver um Catálogo? (Assinale apenas uma das alternativa) 

On line  (   )   Impresso (  ) 

23- Quando recebe, ou vê publicações  de catálogo de moda, você tira um tempo para ver? 

(Assinale apenas uma das alternativa) 

Sim (  )     Não (  ) 

24 - Acha interessante, atrativo, a utilização deste meio de comunicação (Catálogo)? (Assinale 

apenas uma das alternativa) 

Sim (  )     Não (  ) 

25 - O que mais atrai no catálogo de moda? (Assinale apenas uma das alternativa) 

(   ) Modelos    (   ) Cores      (   ) Apenas as vestimentas     (   ) Tudo      (   ) Nada 

Outros ________________________________________ 



O impacto do catálogo de moda: Um estudo de caso da marca Reverso Jeans. 

101 

26 -O que você mais chama atenção/ gosta de ver  em um catálogo ? (Assinale apenas uma das 

alternativa) 

(   ) Acessórios     (   ) Roupas     (   ) Bolsas      (   ) Sapatos      (   ) Todos  

27 - Quando vê um catálogo de moda, procura identificar qual é a marca? (Assinale apenas uma 

das alternativa)  

(   ) sim     (    ) não 

28 - Quando vê um catálogo de moda, percebe que geralmente gosta do look completo ou 

apenas de uma peça? (Assinale apenas uma das alternativa) 

(   ) Look completo (   ) Apenas uma peça 

29 - Já foi ate uma loja, procurar uma peça, por causa de um catálogo ou fotografia? (Assinale 

apenas uma das alternativa) 

(   ) sim     (   ) não 
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ANEXO B – CROSSTAB/FREQUENCIAS 

Estatistícas  
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