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Pesquisa revela as marcas mais lembradas
por brasileiras de classe alta
Marcas como Richards, Arezzo e H.Stern foram algumas das mais lembradas por mulheres
ricas, segundo pesquisa Top of Mind Luxo

SÃO PAULO - O estudo Top of Mind Luxo,

realizado pelo Instituto QualiBest, revelou quais

foram as marcas mais lembradas entre as

brasileiras de classe AAA, no segmento de

vestuário. 

O estudo entrevistou 212 mulheres que tinham

cartão de crédito “premium” e gastavam, em

média, R$ 3.500 por mês com itens de vestuário.

O resultado mostrou que as marcas brasileiras

foram vencedoras entre os principais segmentos

de luxo, roupas masculinas, joalheria, móveis e

decoração, entre outros.

Lembrança das brasileiras

Quando perguntadas sobre “Qual é a primeira marca que lhe vem à cabeça, quando você

pensa em...?” cerca de 16% das brasileiras lembraram da marca francesa Louboutin, na

categoria de calçados femininos. Em segundo lugar, aparece a marca nacional Arezzo,

com 11% das lembranças.

No segmento de calçados, a Arezzo obteve 11% das menções, atrás apenas da marca francesa Louboutin

(Reprodução)

Já entre as lojas de roupas masculinas, mais de 17% das mulheres lembraram da nacional

Richards. A marca ficou à frente da italiana Giorgio Armani (Empório Armani e Armani).

Quando o assunto é joalheria, muitas entrevistadas disseram preferir comprar peças

exclusivas, no conforto de suas casas. Porém, a brasileira H.Stern ficou em primeiro lugar,

com um total de 24% das menções, seguida da americana Tiffany&Co.

No segmento de móveis e decoração o destaque foi a nacional Artefacto, que liderou o

ranking com 39% das citações. Apenas na categoria maquiagem e bolsas, as internacionais

tiveram os maiores destaques. MAC e Chanel, respectivamente, ainda dominam seus

segmentos entre as mulheres de classe AAA.

InfoMoney

Like

129,848 people like InfoMoney.

Facebook social plugin

InfoMoney

Buffett vê boa oportunidade para comprar ações, mesmo com preços em alta |
http://migre.me/dwmZ3

about a minute ago

InfoMoney

Boletim Focus: mercado projeta PIB menor e inflação maior em 2013 | 

1

2

3

4

5

+Lidas

TURISMO

Brasil tem seis das
501 ilhas mais

fantásticas do mundo;
veja quais são

GRANA

Top 10 maneiras
de ganhar

dinheiro extra nas
horas vagas

NA HORA DO
ALMOÇO

Trabalhador que
leva marmita
economiza até R$ 270
mil durante a vida

355 METROS DE
ALTURA

Hotel mais alto do
mundo é inaugurado
em Dubai; veja fotos

FÁBRICA DE
RIQUEZA

Conheça as
universidades que mais
formam bilionários

MAIS NOTICIAS

|19h32 | 22-01-2013

-1,04%
 IBOVESPA 

+0,25%
 DOW JONES 

+0,23%
 S&P 500 

+0,30%
 NASDAQ 

-0,15%
 DAX 30 

+0,47%
 IBEX 35 

+0,01%
 EURO 

+0,17%
 DÓLAR 

6,98% a.a.
CDI 

0,41% a.m.
POUPANÇA 

Busque tudo...(ações e muito mais)

Revista
Assine ou

baixe o app

56.290 pts 14.090 pts 1.518 pts 3.170 pts 7.696 pts 8.225 pts R$ 2,58 R$ 1,99

últimas mercados fórum onde investir minhas finanças negócios carreira aprenda vídeos

cadastre-se grátis esqueci a senha
e-mail  •••••  

http://www.infomoney.com.br/passaporte
http://www.youtube.com/tvinfomoney
http://www.infomoney.com.br/aprenda
http://www.infomoney.com.br/carreira
http://www.infomoney.com.br/negocios
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas
http://www.infomoney.com.br/onde-investir
http://forum.infomoney.com.br/
http://www.infomoney.com.br/mercados
http://www.infomoney.com.br/ultimas-noticias
http://www.infomoney.com.br/revista
http://www.infomoney.com.br/
http://www.infomoney.com.br/mercados/renda-fixa
http://www.infomoney.com.br/mercados/renda-fixa
http://www.infomoney.com.br/mercados/cambio
http://www.infomoney.com.br/mercados/cambio
http://www.infomoney.com.br/ibex-35
http://www.infomoney.com.br/dax-30
http://www.infomoney.com.br/nasdaq
http://www.infomoney.com.br/sp-500
http://www.infomoney.com.br/dow-jones
http://www.infomoney.com.br/ibovespa
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/ultimas-noticias
http://www.infomoney.com.br/carreira/educacao/noticia/2690125/conheca-universidades-que-mais-formam-bilionarios
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/turismo/noticia/2690631/hotel-mais-alto-mundo-inaugurado-dubai-veja-fotos
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/economize-dinheiro/noticia/2691907/trabalhador-que-leva-marmita-economiza-ate-270-mil-durante-vida
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/noticia/2509193/top-maneiras-ganhar-dinheiro-extra-nas-horas-vagas
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/turismo/noticia/2688134/brasil-tem-seis-das-501-ilhas-mais-fantasticas-mundo-veja
http://www.facebook.com/sa.fanti.9
http://www.facebook.com/Boscobecker
http://www.facebook.com/CibeledeSouzaTorres
http://www.facebook.com/rejane.r.bezerra
http://www.facebook.com/InfoMoney?ref=stream
http://www.facebook.com/InfoMoney?ref=stream
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=503153263053745&set=a.414365171932555.79127.204590739576667&type=1&relevant_count=1&ref=nf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmigre.me%2FdwmZ3&h=WAQGq_6B0AQE-VoX0v0GvyMXWCZOXUkEOfUzMFGduVhP3SA&s=1
http://www.facebook.com/InfoMoney?ref=stream
http://www.facebook.com/InfoMoney?ref=stream
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/InfoMoney
http://www.facebook.com/InfoMoney
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/InfoMoney
http://ww489.smartadserver.com/diff/489/2205148/go2.asp?2205148%3B218498%3B0%3B[timestamp]%3BM%3Bsystemtarget=%24a%3D0t%3B%24cn%3DUS_GA%3B%24isp%3D0%3B%24qc%3D1307010472%3B%24ql%3Dhigh%3B%24qpc%3D07103%3B%24qpp%3D973%3B%24qt%3D152_471_37332t%3B%24b%3D14999%3B%24o%3D9999%3B7699814%3Bclickvars=
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BTyKhoaw0Uc7jM4O7sQfDloCYBuLUvZkDAAAAEAEgsPmpCzgAWMLR_ONPYMkGsgEUd3d3LmluZm9tb25leS5jb20uYnK6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQnaAX1odHRwOi8vd3d3LmluZm9tb25leS5jb20uYnIvbWluaGFzLWZpbmFuY2FzL25vdGljaWEvMjY2MzkwMS9wZXNxdWlzYS1yZXZlbGEtbWFyY2FzLW1haXMtbGVtYnJhZGFzLXBvci1icmFzaWxlaXJhcy1jbGFzc2UtYWx0YakCYWtqR-HsoD7AAgLgAgDqAhIvODAwMzkyMi9Qb3NpdGlvbjL4AoTSHpADpAOYA5wEqAMB0ASQTuAEAaAGFg&num=0&sig=AOD64_0PsqPf6RhLeBtrewEhWRJGQK-jhw&client=ca-pub-7393428322626510&adurl=http%3a//bs.serving%2dsys.com/BurstingPipe/BannerRedirect.bs?cn=brd%26FlightID=6113885%26Page=%26PluID=0%26EyeblasterID=12545538%26Pos=4133725115892%26ord=%5btimestamp%5d
https://plus.google.com/107377458805116322157/posts?rel=author
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas
http://www.infomoney.com.br/


Mercados
Últimas notícias

Bolsas

Ações e índices
Agendas
Análise técnica
Análise financeira
e fundamentalista
Proventos

Outros mercados

Câmbio
Renda fixa
Fundos

Economia

Fórum

Homebroker InfoMoney

Empresas Bovespa

Ferramentas

Carteira de acompanhamento
Carteira avançada
Altas e baixas

Onde Investir
Últimas notícias

Principais aplicações

Ações
Fundos de investimento
Renda fixa
Previdência
Fundos imobiliários
Poupança
Infográficos

Mercado Imobiliário - Faça a
escolha certa

Compare investimentos

Ranking de fundos

Ferramentas

Calcule o retorno dos seus
investimentos
Como alcançar meu 1º milhão
Calcule o tempo necessário para
chegar ao seu objetivo
Calcule o quanto você juntar
antes de se aposentar

Negócios
Últimas notícias

Franquias

Startups

Empréstimos

Como vender mais

Tributos de empresas

Carreira
Últimas notícias

Emprego

Estágio

Gestão e liderança

Educação

CLT

Salários

Concurso público

InfoMoney na rede

Tweetar 0 1 Deixe seu comentário ! Imprimir Envie

Shoppings

Mesmo após a inauguração dos sofisticados JK Iguatemi e Cidade Jardim em São Paulo, o

Shopping Iguatemi confirmou a tradição e manteve o primeiro lugar entre a preferência de

compras, com 73% das menções.

“É claro que a tradição é importante, mas a localização ‘do lado de cá da ponte’, como elas

dizem, também pesou muito no resultado”, comenta Daniela Daud Malouf, sócia-diretora da

La Clé, rede que auxiliou o estudo.
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