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RESUMO  

 

As marcas têm evoluído no sentido de aproximar-se do consumidor, estabelecendo uma 

relação de proximidade e, para isso, adotando características mais próximas de uma pessoa, 

um amigo, alguém com quem eles podem contar. A partir desta relação, buscam o 

estabelecimento e a criação de valor que possibilita um esforço direcionado no sentido de 

obter a fidelização do cliente. Este artigo analisa o projeto de construção da marca Mercato 

Amorino, um estabelecimento de bairro que, a partir de ações especificas, apostou na 

humanização da relação com seus vizinhos e clientes para ocupar seu espaço no concorrido 

mercado. A pesquisa inicial, de cunho bibliográfico, mapeou teoricamente obras que 

apresentam a temática sobre marcas e os aspectos que englobam a humanização. O estudo 

também foi caracterizado como descritivo, pois analisou, a partir de variáveis, também 

definidas como categorias, presentes na relação da empresa com os clientes, aspectos como: o 

contato prévio com a marca, a carta de boas vindas, distribuída antes da inauguração do 

mercado, a sinalização interna, o evento ‘Festa de Vizinho’, a imagem que os clientes 

possuem da marca.  

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Publicidade; Marca; Humanização da marca, 

Gerenciamento. 

 

ABSTRACT  

 

He brands have evolved in the direction of approaching the consumer, establishing a close 

relationship and adopting characteristics closest to a person, a friend, someone they can count 

on. From this relationship, seek the establishment and creation of value that enables a targeted 

effort in getting the customer loyalty. This article examines the project of brand building 

Mercato Amorino, a neighborhood establishment, from specific actions, bet on humanization 

of relations with its neighbors and customers to fill your space in the crowded market. The 

initial research of bibliographical nature, mapped theoretically works which feature the theme 

about trademarks and aspects that encompass the humanization. The study also was 

characterized as descriptive, as analyzed, from variables, also defined as categories, present in 

the company's relationship with customers, aspects such as: the previous contact with the 

brand, the welcome letter, distributed before the opening of the market, internal signaling the 

event “Neighbor Party”,networks and the image that customers have of the brand.  

 

KEYWORDS: Communication; Advertising; Brand; Brand management; Humanization. 

                                                 
1
 Artigo resultante da disciplina Trabalho Final de Graduação II. 

2
 Acadêmico do oitavo semestre do Curso de Publicidade e Propaganda – Centro Universitário Franciscano. E-

mail: kemmerich34@hotmail.com  
3
 Orientadora.Mestre - Professora do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitario Franciscano. 

 
 

 



 

 

5 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O gerenciamento de marcas no conjunto de ações que envolvem as atividades de 

marketing das empresas assume grande relevância quando seu propósito é envolver o 

consumidor em uma relação de afeto com a organização, conquistando e mantendo a sua 

preferência. Sabe-se que a fidelização a uma marca é um processo que não é fácil de 

acontecer, em razão da disponibilidade cada vez mais evidente e facilitada da informação a 

respeito de fatos, propagandas, anúncios, marcas e produtos, principalmente em razão da 

Internet. O acesso a muitas fontes de informação dispersa a atenção do cliente e consiste em 

um fator limitante à fidelização, visto que ele é bombardeado constantemente com novas 

ofertas, promoções e atrativos.  

Muitas marcas, podem querer ser percebida a partir de um conjunto de traços e 

características que possam ser comparados a uma pessoa e assim conseguir se diferenciar e 

desenvolver uma relação mais próxima com os consumidores. Para que isto  aconteça, é 

preciso inovar constantemente, buscar novas estratégias, soluções diferenciadas e conhecer 

realmente o público com o qual a marca vai se relacionar, almejando, assim, que a relação se 

efetive. 

Nesse sentido, considera-se necessário estudar e compreender o papel que o 

profissional que tem a responsabilidade de gerir uma marca precisa assumir. Sabe-se que 

atualmente, em um mundo pautado pela ampla circulação de informações e com um 

consumidor altamente conectado, a reputação de uma marca precisa ser ainda mais cuidadosa, 

pois tudo que acontece, tanto as situações favoráveis como as não favoráveis em relação à 

marca, são rapidamente divulgadas através das redes sociais. 

Sabe-se que a presença no ambiente online é, atualmente, uma condição para que as 

marcas mantenham sua competitividade no mercado. Como este ambiente também possibilita 

manter um bom relacionamento com os seus consumidores, é necessário criar uma maneira 

menos genérica de comunicar, ou seja, aliar características mais humanizadas, imprimir à 

marca aspectos considerados essencialmente dos seres humanos. E, além disso, preocupar-se 

também em oferecer aquilo que os consumidores estão esperando, superando expectativas e 

gerando atratividade. 

O entendimento desta necessidade pode representar uma forma de diferenciar as 

marcas, pois a partir de características próprias das “pessoas” elas passam a ter personalidades 

que permitem que sejam reconhecidas como “únicas” ou distintas. Então cabe aos 
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profissionais responsáveis, aos gestores de marketing, de marcas ou profissionais que 

gerenciam a comunicação, buscar alternativas e soluções não convencionais para chamar a 

atenção de um determinado público alvo. 

Parte-se, então, da premissa de que perceber uma marca através de características 

humanas representa uma estratégia para que as empresas passem a ter um contato mais 

próximo com os clientes através de um relacionamento mais ‘amigável’. Os futuros 

profissionais precisam entender que é necessário ajustar os modelos tradicionais da 

publicidade com as possibilidades de diálogo com os consumidores, tendo em vista as 

características que são necessárias para haver a humanização da marca. 

O Mercato Amorino, localizado na cidade de Santa Maria, RS, foi criado com o 

propósito de ser uma marca com características que buscam aproximação aos clientes, 

desenvolvendo ações que permitam criar empatia entre empresa e consumidores. Atuando há 

sete meses no mercado, tem se diferenciado da concorrência por estabelecer uma relação de 

proximidade na condição de um bom vizinho que presta bons serviços, revende produtos de 

qualidade e está sempre pronto para receber as pessoas com uma palavra amiga, um sorriso, 

gestos de amizade, de preocupação com o que acontece na vida do cliente, enfim, de uma 

marca que ocupa um lugar na cabeça das pessoas que o frequentam e no bairro. 

Neste sentido, para o presente trabalho partiu-se do seguinte problema de pesquisa: De 

que maneira o conceito de humanização é aplicado na gestão da marca Mercato Amorino?. A 

partir do questionamento inicial, o objetivo geral da pesquisa consistiu em analisar o conceito 

de humanização e sua aplicação à gestão da marca Mercato Amorino.  Já os objetivos 

específicos que indicaram o percurso da pesquisa, foram: entender o conceito de humanização 

de marca, verificar a forma de relacionamento das pessoas com a marca Mercato Amorino, e 

ainda, compreender como a marca Mercato Amorino faz o uso do marketing para se 

aproximar dos seus consumidores. 

A pesquisa apresentada tem a sua importância relacionada à atualidade do tema, no 

momento em que identifica as formas de interação e envolvimento das marcas com os 

consumidores, pois esta representa uma estratégia para que as empresas tenham um contato 

mais próximo com os clientes através de um relacionamento mais humano. Os estudos sobre 

gerenciamento de marca tornaram-se presentes em diferentes áreas do conhecimento, como 

publicidade, administração, psicologia, de forma interdisciplinar, em função da complexidade 

que o tema abrange. 
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 Outro ponto importante de ser destacado é o fato de o pesquisador deste estudo e  

futuro profissional da área de Publicidade e Propaganda também ser sócio-proprietário da 

empresa Mercato Amorino. Assim, o interesse na realização da mesma é ainda mais 

evidenciado no sentido de compreensão ampla de como é possível aplicar a estratégia de 

humanização de marcas em um empreendimento do segmento mercado. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DO MARKETING 

 

Com o passar dos anos, tanto o conceito quanto as práticas de marketing foram se 

adaptando de acordo com as mudanças da sociedade. Czinkota (apud Zenone e Buairide, 

2002) identificam o desenvolvimento do marketing através de períodos distintos, passando do 

marketing direcionado para as massas até chegar no marketing preocupado com o 

relacionamento com o cliente. Para estes autores, este histórico segue as seguintes etapas: Era 

da produção, em que o foco estava em ter produtos disponíveis; Era das vendas, concentrado 

em encontrar clientes para comprar o que já havia sido produzido; Era do marketing, 

momento em que os profissionais passam a se preocupar com as necessidades e desejos 

daqueles que seriam o alvo dos seus esforços; e a Era do marketing de relacionamento, tendo 

como esforço o entendimento e a relação mais próxima com os clientes. 

A evolução dos conceitos, discutida por diferentes autores, pode ser percebida no 

momento em que, segundo Kotler, Kartajaya  e Kartajaya (2010), o foco passa da gestão do 

produto, nas décadas de 1950 e 1960, para a gestão do cliente já nas décadas de 1970 e 1980. 

Na concepção dos autores, esta evolução passa por três fases, consideradas e denominadas por 

eles como Marketing 1.0, 2.0 e 3.0. 

Assim, o conceito de Marketing 1.0 surge durante a Revolução Industrial, junto com o 

avanço das tecnologias da época.  

 

Os produtos eram básicos e padronizados. O objetivo era padronizar e ganhar em 

escala, a fim de reduzir ao máximo os custos de produção, para que essas 

mercadorias pudessem ter um preço mais baixo e serem adquiridas por um número 

maior de compradores (KOTLER; KARTAJAYA; KARTAJAYA, 2010, p. 3). 

 

A característica mais marcante era a preocupação centrada na produção, ou seja, o que 

importava era o produto em si. Qualquer coisa que fosse comunicada para o consumidor, com 
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o objetivo de divulgação, era o suficiente para promover a venda. O principal interesse do 

período era vender produtos para consumidores, sem a preocupação de entender as 

necessidades específicas a partir da premissa de que existiam demandas que precisavam ser 

supridas. 

A concepção de Marketing 2.0 foi estruturada na era da informação, com o objetivo de 

entender as necessidades dos consumidores, ou seja, havia uma preocupação voltada não 

apenas para necessidades comuns e genéricas, mas o entendimento de que os consumidores 

possuem necessidades e desejos próprios e os mesmos devem ser atendidos. Assim, “o 

profissional de marketing precisa segmentar o mercado e desenvolver um produto superior 

para o mercado-alvo especifico” (KOTLER; KARTAJAYA; KARTAJAYA, 2010, p. 4). No 

início da década de 90, os consumidores estavam bem mais informados se confrontados com 

períodos anteriores e podiam comparar um produto com outro e isso fez com que a atividade 

de marketing fosse repensada. O foco então passa a ser a busca pela satisfação das 

necessidades e desejos dos clientes. 

É possível perceber, a partir da concepção elaborada pelos autores, que existe 

diferença nas definições e preocupações próprias de cada uma das décadas citadas. No 

período de desenvolvimento do Marketing 1.0, o profissional responsável pela área não tinha 

o foco de sua atividade voltada para o entendimento dos anseios dos consumidores. Já na fase 

considerada como Marketing 2.0, existe uma preocupação maior em buscar estratégias para se 

diferenciar dos concorrentes e com isso entender e atender as necessidades e desejos do 

publico. Com o passar do tempo, entretanto, esta concepção já não consegue mais 

acompanhar as mudanças pelas quais a sociedade passa, especialmente relacionadas ao 

aumento na disponibilidade de informação e na maneira como as pessoas passam a se 

relacionar umas com as outras e também com as marcas.  

O conceito de Marketing 3.0, ganha ainda mais destaque a partir da publicação do 

livro “Marketing 3.0: As Forças que Estão Definindo o Novo Marketing Centrado no Ser 

Humano”, de Philip Kotler, Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawan. Nessa obra, a proposta 

dos autores é apresentar as novas percepções do Marketing focado essencialmente no ser 

humano, tendo como premissa atender os consumidores que estão ainda mais conscientes e 

informados e buscam uma relação mais próxima às marcas e empresas, preocupadas em 

conhecer a missão, a visão e os valores que as norteiam. Os consumidores deixaram de 

comprar simplesmente por necessidade básicas e passam a fazer escolhas baseados nas 

experiências emocionais que lhes são proporcionadas. 
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Kotler Kartajaya e Kartajaya (2010, p. 5), afirmam que “o Marketing 3.0 acredita que 

os consumidores são seres humanos completos, cujas outras necessidades e esperanças jamais 

devem ser negligenciadas”. O gerenciamento da marca leva em consideração como as pessoas 

pensam, sentem e agem e com isso satisfazer o seu público-alvo. É necessário criar empatia 

da marca com seus clientes, saber o que estes pensam a respeito de suas vidas, de suas 

escolhas e de como veem o mundo, por exemplo. 

 Na figura a seguir, é possível compreender as diferenças de posicionamento de 

marketing existentes nos modelos 1.0, 2.0 e 3.0, conforme proposta de Kotler et al.. (2010, p. 

6). 

 

Figura 1 - Comparação entre Marketing 1.0, 2.0 e 3.0 

 

Fonte: Kotler, Kartajaya e Kartajaya (2010, p. 6). 

 

Os consumidores segundo Kotler. Kartajaya e Kartajaya (2010, p.4),“buscam não 

apenas satisfação funcional e emocional, mas também satisfação espiritual, nos produtos e 

serviços que escolhem”. E a partir deste entendimento os profissionais de marketing precisam 

identificar os anseios e desejos dos consumidores para criar alternativas de aproximar as 

marcas do seu público. A era do Marketing 3.0 é aquela, conforme os autores, em que as 

práticas de marketing são influenciadas pelas mudanças no comportamento e nas atitudes dos 

consumidores. 

 

O Marketing 3.0 é baseado em três pilares: colaboração, cultura e 

espiritualidade. A colaboração envolve as novas formas de produção de 

conteúdo e relacionamento das empresas com os consumidores, entre elas as 

redes sociais; a cultura preocupa-se em promover a interligação entre os 
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consumidores e empresas; a espiritualidade (ou criação de caráter), por 

fim, entendem os consumidores como seres humanos plenos, ou seja, 

como pessoas dotadas de necessidades, sonhos, vontades, desejos e razão 

(MARKETING DIGITAL, 2015)
4
. 

 

Mas sobretudo é preciso convencer os clientes das convicções positivas da marca, com 

valores adequados e ideais relacionados aos anseios atuais, pois cada vez mais as pessoas 

querem que as atitudes das empresas ou marcas estejam alinhadas a busca de soluções para 

um mundo melhor. Marcas que se envolvem nos assuntos da comunidade, assumindo sua 

responsabilidade social, que se preocupam com questões relacionadas à sustentabilidade, que 

sugerem ao consumidor formas de melhorar sua qualidade de vida, sensibilizarão as pessoas e 

ganharão a sua estima, pois assumem uma postura “amigável”. E justamente a partir desta 

percepção e do entendimento das mudanças na sociedade que é necessário planejar as 

atividades de marketing e comunicação, ou seja, centrar esforços no gerenciamento da marca, 

assunto que será abordado teoricamente no próximo item. 

 

 2.2 GERENCIAMENTO DE MARCA OU BRANDING 

 

 A palavra marca tem origem no termo Brand, que possui o significado de queimar, 

retratando a maneira como os fazendeiros marcavam seus animais para identificar um rebanho 

de uma determinada propriedade. A marca tem sido usada para diferenciar produtos e serviços 

e assegurar a identidade de quem os fornece (CARRIL, 2007). 

Para Kotler (1999), a marca define um relacionamento entre um produto e um cliente, 

pois a mesma engloba um conjunto de qualidades e serviços, os quais o cliente pode desejar 

ao adquiri-lo. Conforme Cimatti (2006), as marcas estão presentes em todos os aspectos da 

vida contemporânea, nos produtos e serviços utilizados.  

 

As marcas comunicam-se conosco varias vezes ao dia, através de imagens, sons e 

palavras; quando lemos sobre elas em revistas e jornais, assistimos a seus comercias 

na televisão, interagimos com os produtos que levam seu nome ou quando nos 

deparamos com placas e outdoors que as exibem, espalhados pelas ruas da cidade. 

Nutrimos sentimentos e expectativas em relação as marcas: somos fiéis a certas 

marcas, não nos identificamos com outras, algumas delas nos trazem boas 

lembranças, outras nos são indiferentes (CIMATTI, 2006, p. 1)  

 

                                                 
4
 Disponível em: <http://k2comunicacao.com.br/blogs/o-que-e-marketing-3-0/>. Acesso em 15 abr.2017. 
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O simbolismo que as marcas criam afeta a maneira de consumir das pessoas, pois 

estas estão associadas à felicidade. Para Maffesoli (1995), há uma relação entre imagem e 

emoção: 

A imagem constata um elo vital, uma estética emocional em todos os seus afetos, 

sejam eles refinados, de mau gosto, despojados, explosivos ou conformistas. A 

imagem é, antes de tudo, um vetor de comunhão, ela interessa menos pela mensagem 

que deve transportar do que pela emoção que faz compartilhar. Nesse sentido, a 

imagem é, de parte a parte, orgíaca ou passional ou ainda estética: seja qual for seu 

conteúdo, ela favorece o sentir coletivo (MAFFESOLI, 1995, p.92). 

 

Toda marca possui um valor, chamado de brand equity, que é a sua capacidade de 

relacionamento com o consumidor e de provocar lembrança ou conscientização (DIAS, 2003). 

O termo pode ser entendido como um valor agregado aos produtos e serviços oferecidos que 

possui significado para o consumidor e que não são necessariamente possíveis de mensurar.  

Neste sentido, gerenciar uma marca, conforme Aaker (1998), consiste em um conjunto de 

atividades que visam estabelecer esta relação para se alcançar resultados futuros, com base em 

passivos e ativos conquistados. Ou seja, pensa-se a marca como um bem que possui valor de 

mercado no qual as ações desenvolvidas pela própria empresa potencializam o seu 

fortalecimento e fidelizam clientes. Em muitos casos, a marca chega a valer muito mais do 

que o conjunto de propriedades, máquinas, estrutura de produção e distribuição. 

 

Os ativos e passivos nos quais o Brand equity se baseiam vão diferir de contexto a 

contexto. Contudo, podem, de forma prática, ser agrupados em cinco categorias: 1. 

Lealdade a marca, 2. Conhecimento do Nome, 3. Qualidade percebida, 4. 

Associação à marca em acréscimo à qualidade percebida e 5. Outros ativos do 

proprietário da marca (AAKER, 1998, p.16). 

 

Para alcançar estes resultados, as marcas devem estar associadas a um estilo de vida, 

como cita Semprini (2006), para quem estas devem despertar o interesse e a paixão daqueles 

que a usam. Quando este relacionamento ocorre em canais online, através de redes sociais, ele 

é chamado de e-branding.   

Conforme apresenta Sobreira (2008), gerenciar uma marca significa mais do que 

criar estratégias consagradas e caras para a organização, mas sim, ter foco dentro e fora da 

empresa, estando atento às mudanças pelas quais passam os consumidores, a concorrência e 

os mercados, descobrindo a fraqueza dos concorrentes e reagindo de forma rápida. No trecho 

a seguir, o autor explica melhor esta estratégia: 
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Além disso, a marca faz parte de um sistema que funciona de maneira integrada e 

em sinergia com outras áreas. Nessa perspectiva, gerenciar uma marca torna-se uma 

atividade multidisciplinar. O processo envolve todos os setores da empresa, 

diferentes lideranças, e não somente o setor de marketing. Aliás, o mais indicado é 

que todos os membros da empresa sintam-se co-responsáveis pelo sucesso do 

planejamento e execução das ações, juntamente com a equipe de marketing ou de 

comunicação. Sobre a doutrina de gerenciamento de marcas na empresa 

(SOBREIRA, 2008, p. 31-32) 

 

 Os consumidores possuem valores simbólicos com os quais se identificam e que estão 

presentes nas marcas, fator que os leva a definir a compra. Cabe à empresa gerenciar estes 

atributos, como sugere Silva (2017) na construção da identidade desta marca. O autor entende o 

branding como um sistema de ações interdisciplinares que tem como objetivo estabelecer 

imagens, percepções e ações com as quais o consumidor se relaciona com um produto ou 

empresa, administrando a marca através de todos os pontos de contato afetivo vivenciados pelo 

usuários. No item a seguir, aborda-se uma parte importante do gerenciamento de marca, que 

trata da relação estabelecida. 

 

2.3 RELACIONAMENTO COM O CLIENTE  

 

A busca pela aproximação com clientes e consumidores deve ser a principal 

preocupação da empresa no seu gerenciamento de marca. Os relacionamentos entre marcas e 

consumidores mudaram ao longo do tempo, houve a necessidade de adaptar, até mesmo em 

razão das novas tecnologias e as mudanças sociais que interferem diretamente nesta relação. 

As formas de contato com os consumidores mudaram tanto em formato quanto em conteúdo, 

além de estarem cada vez mais diversificadas.  

De acordo com Poser (2005, p.1),  a ‘regra de ouro nº 1’ para se ter um bom 

relacionamento com o cliente é o entendimento de que “não adquirimos produtos ou serviços, 

adquirimos soluções e elas são altamente emocionais”. A autora ainda acrescenta que a 

comunicação emocional é uma forma de criar relações mais próximas com os consumidores. 

 

Os consumidores já não são mais indivíduos isolados; agora, estão conectados uns 

aos outros. Suas decisões não são mais inconscientes; ao contrário, são bem 

fundamentadas em informações. Não são mais passivos; são ativos, oferecendo 

feedback útil às empresas (KOTLER, KARTAJAYA e KARTAJAYA, 2010, p. 12). 

 

Esta afirmação pode ser encontrada também em Lupetti (2000, p.110), quando 

apresenta que, “deve-se ter em mente que as pessoas não compram produtos, elas compram 

soluções para algum problema que têm”. As decisões de compra são tomadas não apenas por 
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aquilo que um produto pode solucionar, mas também por aspectos emocionais que ativam a 

lembrança e experiências vivenciadas com a marca. Lupetti (2000) acrescenta ainda que os 

consumidores, antes de tomar a decisão, avaliam os preços, seus desejos e reais necessidades, 

e ainda tomam por base opiniões e dados empíricos, conversas com os amigos e experiências 

anteriores.  

A empresa deve definir a maneira como quer ser vista pelos seus concorrentes, e o 

marketing de relacionamento é uma tentativa de lidar com os consumidores de uma 

forma diferente, identificando suas necessidades e oferecendo benefícios, no sentido 

de dar a impressão de que está sendo atendido por um procedimento orientado aos 

seus desejos como indivíduo” (GONÇALVES et al. 2002, p. 92).  

 

 Um erro muito comum nas empresas consiste em pensar que os clientes pensam de 

maneira semelhante, como se fossem um conjunto único e homogêneo, com os mesmos 

gostos e interesses. A era atual é a da personalização e cada consumidor quer se sentir  único 

especial, como é evidenciado na citação abaixo:  

 

Os clientes não são todos iguais; eles têm desejos e necessidades diferentes e geram 

retornos diferentes sobre o mesmo investimento para atendê-los. Portanto é 

fundamental reconhecer essa diferença para conquistar, manter e fazer crescer 

continuamente esse relacionamento (LOPES,2001, apud COSTA E SILVA,2002, 

p.58). 

 

 É possível perceber que, atualmente, mesmo empresas de pequeno porte estão 

buscando cada vez mais a satisfação das necessidades dos consumidores e mais do que isso,  

uma aproximação maior com seus públicos. Não é possível considerar como sendo apenas 

uma preocupação de grandes empreendimentos investir na qualidade da relação com os 

consumidores.  

Pizzinato (2005) entende que, atualmente, existe uma grande necessidade em gerar 

uma relação de confiança duradoura com os consumidores importantes e a forma de 

interpretar e aplicar esses conceitos pode oferecer grande vantagem competitiva para a 

organização. O marketing de relacionamento é um fator muito importante para toda empresa 

que deseja obter sucesso, alcançado através da diferenciação e da oferta de valor para o 

cliente. As empresas perceberam que é interessante investir no marketing de relacionamento, 

pois ele possibilita melhor relacionamento com o cliente, devido à oportunidade de tratá-lo de 

forma individual, conhecendo suas preferências e necessidades. 
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Para Gonçalves et al. (2002, p. 96),  

 

Os objetivos fundamentais do marketing de relacionamento são: manter clientes 

satisfeitos após a compra e, se necessário, recuperá-los: fazer tudo para que o cliente 

recompre o produto da mesma empresa; mensurar a satisfação de clientes; realizar 

comunicação pós-venda; receber feedback; criar eventos e canais; ter serviço de 

qualidade e relações públicas.  

 

Para que este relacionamento perdure, é necessário estar sempre inovando de maneira 

criativa, oferecendo novos produtos, sugestões de uso, investindo em datas comemorativas, 

envolvendo o cliente no dia a dia da empresa. A marca tem uma personalidade, pode indicar o 

seu potencial de diferenciação e exercer um papel fundamental no relacionamento com o 

cliente.  

 Um cliente insatisfeito poderá contar isso para muitas pessoas, é o que alertam os 

autores Kotler e Keller (2006). Assim, é necessário considerar que a maneira das reações 

‘circularem’, especialmente quando se trata de uma insatisfação, gerando comentários 

negativos sobre uma organização, necessita de cuidados e gerenciamento específico. Isto 

poder ser minimizado através de técnicas positivas de marketing de relacionamento.  Algumas 

empresas costumam enviar presentes aos clientes que, de alguma forma, não se sentiram 

satisfeitos e efetuaram reclamações, pública ou diretamente à empresa.  

 Zeithaml & Bitner (2003) identificaram que o objetivo básico do marketing de 

relacionamento é a construção e a manutenção de uma base de clientes comprometidos que 

sejam rentáveis para a organização, como aponta citação abaixo:  

 

Para atingir esta meta, a empresa deverá estar concentrada na atração,  retenção e na 

fortificação dos relacionamentos com seus clientes. Em primeiro lugar, a empresa 

procurará atrair clientes que sejam passíveis de se tornar clientes de relacionamentos 

de longo prazo. Por meio da segmentação de mercado, a empresa pode vir a 

compreender quais são os melhores mercados-alvo para a construção de 

relacionamentos duradouros com clientes. À medida que o número desses 

relacionamentos cresce, os próprios clientes fiéis, por meio do boca a boca, 

geralmente são os responsáveis pela atração de novos clientes com potencial de 

relacionamento similar (ZEITHAM; BITNER, 2003, p. 139). 

  

 No quadro abaixo, é possível observar os conceitos presentes nos estudos de alguns 

autores pesquisados para o presente artigo, que estabelecem níveis ou tipos de vínculos dos 

consumidores com as empreas. Optou-se por criar um quadro referencial com os conceitos 

principais para facilitar o entendimento das definições apresentadas. 
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Quadro 1 - Estudo comparativo entre conceitos sobre o relacionamento do consumidor com a 

marca. 

Zeithaml e Bitner (2003): Três tipos 

de benefícios do relacionamento 

geram maior satisfação para o 

consumidor 

a) tratamento especial: o cliente recebe algum tratamento diferenciado 

por ser um cliente amigo;  

b) sociais: envolvimento pessoal que se estabelece entre fornecedor e 

comprador;   

c) confiança: decorre do conhecimento mútuo entre fornecedor e 

cliente, é um benefício importante e se mostra como principal tendência 

a ser seguida. 

Kotler e Armstrong (2007): 

estabelecem cinco níveis de 

relacionamento entre clientes e 

empresas 

a) Básico – existe a venda do produto sem qualquer outro 

acompanhamento posterior; 

b) Relativo – existe a venda do produto, acompanhada de incentivo 

retorno em caso de problemas ou dúvidas; 

c) Confiável – após a venda, existe o retorno por parte da empresa para 

a medição do nível de satisfação do cliente quanto ao produto 

adquirido, as informações obtidas auxiliam à empresa a melhorar seu 

desempenho; 

d) Pró-ativo – existe um acompanhamento por parte da empresa, em 

prazos esporádicos, com sugestões ao cliente para o melhor uso do 

produto adquirido; 

e) Parceria – a empresa continuamente se relaciona com o cliente na 

identificação de formas de melhorar. 

Cruz (2004): vínculos que unem os 

consumidores às empresas.  

 

a) vínculo estrutural: o benefício constante que a empresa oferece faz 

com que o cliente não procure outra, pois há muitas vantagens em seu 

uso contínuo; 

b) valor da marca: os atributos funcionais e emocionais da marca fazem 

com que o cliente estabeleça relações de afeto com ela; 

c) vínculo comportamental: profissionalismo, técnica, ética e 

receptividade encantam o cliente; 

d) vínculo pessoal: relações de afinidade com a equipe resultam das 

boas relações estabelecidas e da confiança depositadas nos 

profissionais. 

e) vínculo de informação e controle: quando o conteúdo produzido pela 

empresa ajuda o cliente a tomar boas decisões. 

f) vínculo de valor: aquilo que é agregado ao produto ou serviço, são os 

benefícios tangíveis ou não. 

g) vínculo de opção zero: quando não existem mais opções de vínculos 

aparentes, e a empresa precisa ser criativa para gerar novos vínculos.  

Fonte: criação do autor. 

 

 Uma das maneiras de gerar vantagem competitiva para as empresas, na visão de 

Greenberg (2001), é através da conquista de clientes fieis e constantes, o que permite formar 

uma fatia de mercado de difícil acesso aos concorrentes. Assim, as empresas que conseguirem 

oferecer produtos e serviço sem rupturas dentro de uma ampla rede de prestadores deverão 

obter as mais altas margens, clientes mais fiéis, parcerias mais fortes e maior aceleração das 

receitas. 

 É importante citar que, atualmente, os relacionamentos com clientes também 

acontecem no meio digital, através da redes sociais. Porém, como assinala Vilas (2015), há 

uma diferença neste ambiente, pois os consumidores também são prosumers, isto é, são 



 

 

16 

 

produtores de conteúdo, pois tanto recebem como produzem posts, exigindo das marcas que 

publiquem imagens e textos que gerem engajamento com seu público, de maneira a criar 

conteúdos que estejam relacionados com a identidade da marca. A autora também considera 

importante que seja criado um arquivo com todos os contatos, salvando as mensagens para 

uma futura análise, identificando problemas, reclamações, sugestões que nortearão as ações 

futuras.  

O fato é que o relacionamento se tornou um ponto tão importante que pode 

determinar o sucesso de uma marca ou a sua destruição. É por isso que o marketing 

de relacionamento tem estado cada vez mais incorporado nas mídias online. O CRM 

(Curstomer Relationship Management), termo usado para se referir as práticas 

utilizadas para a gestão do relacionamento com o cliente, tornou-se uma prioridade 

nas empresas, pois é um pilar que ajuda na rentabilidade através da fidelização de 

clientes (VILAS, 2015). 

 

Como foi verificado acima, a relação com os consumidores nas redes sociais possui 

um potencial muito grande de aproximação da marca com os consumidores e, caso estes 

curtam ou compartilhem as informações, um multiplicação muito grande do conteúdo, pois 

cada um dos seus amigos virtuais, passará a ter contato com a marca. A seguir, apresentam-se 

os aspectos metodológicos que balizaram a realização desta pesquisa.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Neste capítulo serão apresentadas as etapas de desenvolvimento da pesquisa desde sua 

fase teórica, necessária para compreensão dos aspectos conceituais que definiram o estudo, 

até a realização da investigação com os clientes com o Mercato Amorino. Para tanto, é 

imprescindível identificar que a pesquisa realizada é de natureza qualitativa, pois segundo 

Minayo (2013), permite observar a realidade a partir de sua interpretação, na qual o autor 

descobre significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes na dinâmica das 

relações sociais. Ainda, de acordo com Fonseca (2002), a pesquisa quantitativa se utiliza de 

dados para compreender os fenômenos, o que permite ao pesquisador fazer relações entre o 

que é encontrado, sendo os resultados considerados como um ‘retrato’ da realidade. A 

pesquisa qualitativa foi adotada neste trabalho porque pemite análises que vão além das 

respostas formuladas pelos entrevistados, permitindo conexões que elevem o patamar da 

interpretação. 

Para buscar embasamento e respalto quanto aos conceitos estudados foi necessário 

primeiramente a realização de uma pesquisa bibliográfica, que conforme afirmam Cervo e 

Bervian (2002), deve ser considerada como a técnica em que se procura explicar um problema 
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a partir de referências teóricas publicadas em documentos. A pesquisa bibliográfica presente 

neste estudo procurou entender o significado do marketing no século XXI, a importância do 

gerenciamento de marca (branding) como estratégia para posicionamento de mercado e como 

as empresas atualmente estão se relacionando com seus clientes. E, conforme Cervo e Bervian 

(2002),  é um método que pode ser realizado independentemente ou como parte da pesquisa 

descritiva ou experimental, procurando conhecer e analisar as contribuições culturais ou 

científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema.  

A parte descritiva da pesquisa procurou identificar e descrever a empresa objeto de 

estudo bem como detectar o posicionamento dos consumidores em sua relação com a marca. 

Segundo Cervo e Bervian (2002), a pesquisa descritiva registra, analisa e correlaciona fatos 

ou fenômenos (variáveis sem manipulá-los), procurando descobrir, com a previsão possível, a 

frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 

características. Entre as diversas formas de pesquisas descritivas, encontra-se a pesquisa de 

opinião, utilizada neste trabalho. Os mesmos autores (CERVO e BERVIAN, 2002) entendem 

que esta visa saber atitudes, pontos de vista e preferências que as pessoas têm a respeito de 

algum assunto, com o objetivo de tomar decisões. Procura identificar falhas ou erros, 

descrever procedimentos, descobrir tendências, reconhecer interesses e outros 

comportamentos.  

Esta pesquisa constitui um estudo de caso, que conforme Yin (2015), permite a 

investigação empírica de acontecimentos específicos da vida real, relacionando o fenômeno 

com seu contexto. Roesch (2009) considera esta metodologia como a forma de pesquisa mais 

adequada a trabalhos que envolvam casos específicos dentro de um panorama mais geral, pois 

este apresenta inúmeras vantagens: 

 a) Estuda fenômenos em profundidade dentro do seu contexto: estudar as pessoas em 

seu ambiente natural, o que é muito diferente de estudá-los em um ambiente artificial, 

selecionado; 

 b) É especialmente adequado ao estudo de processos dentro das organizações, pois 

permite uma análise processual, contextual e longitudinal das várias ações e significados que 

se manifestam e são construídos dentro das organizações; 

 c) Explora fenômenos em vários ângulos, permitindo a consideração de um grande 

número de variáveis, conduzido com grande número de detalhes e utilizando diversas fontes 

de dados.  



 

 

18 

 

Os dados foram coletados através de uma entrevista semiestruturada, que consiste em 

perguntas abertas, elaboradas na forma de um roteiro, dirigidas aos entrevistados, para que 

eles possam explanar sobre o assunto indagado de forma livre (CERVO; BERVIAN; DA 

SILVA, 2007). De um total de 20 clientes selecionados, extraiu-se uma amostra de quatro 

(20%), percentual que, segundo Silva (1998) permite representar o universo a ser pesquisado, 

chamado pela autor de amotra casual, simples, ou seja, de um percentual ‘N’ de elementos, 

retiram-se alguns para responder a pesquisa de forma que representem os demais. 

 As perguntas foram centradas em momentos específicos de relação do Mercato 

Amorino com seus clientes, ou seja: o contato inicial, com a marca e a relação com a empresa, 

através de uma carta que foi entregue aos clientes de forma individual antes da inauguração; a 

sinalização interna e externa, criada especificamente para o mercado; e a ação festa de 

vizinho, um evento que permitiu uma aproximação dos clientes com o estabelecimento e 

também favoreceu o relacionamento através das redes sociais.  O roteiro das perguntas, 

apresentado no Apêndice 1 conduziu os participantes da pesquisa a explanar sua opinião a 

respeito do Mercato Amorino e ainda verificou suas apreciações sobre os pontos 

(apresentados acima) elencados para compor o estudo.  

 Outra fonte de coleta de dados foi a observação direta, através da qual o autor deste 

trabalho pode verificar, como afirma Michel (2005, p. 39), aspectos da realidade que não 

estavam presentes nos discursos dos proprietários, dos entrevistados e do próprio 

planejamento estratégico. 

Os dados foram analisados conforme o método de análise de conteúdo, que, segundo 

Bardin (1979), visa identificar categorias comuns de respostas manifestas nas entrevistas para 

melhor compreensão do significado. Esta análise de dados segue as etapas propostas por  

Minayo (2010), sendo dividida em três etapas distintas: pré-análise, exploração do material e 

interpretação dos resultados. Na pré-análise organizam-se os dados para posterior estudo. Na 

fase de análise, elaboram-se as categorias, pois este é o momento de codificação do materual. 

A terceira fase completa o ciclo, pois os resultados, que até então estão apresentados de forma 

bruta, são analisados obterem significância e valides. As variáveis para a análise estipuladas 

previamente foram: a) contato com a marca e relação com o Mercado Amorino; b) carta 

entregue aos clientes antes da inauguração, realizada através de observação direta; d) ação 

“Festa de vizinho”; e) o relacionamento através das redes sociais; f) Imagem que os clientes 

têm do mercado. c) sinalização interna e externa 
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4 APRESENTAÇÃO DO MERCATO AMORINO 

 

 A empresa
5
, que está localizada na Rua Duque de Caxias, 1295, na cidade de Santa 

Maria/RS, iniciou suas atividades no dia 21 de outubro de 2016. O mercado oferece um novo 

conceito no setor de minimercados para a cidade, sendo entendido como um estabelecimento 

de bairro. De acordo com o planejamento estratégico estabelecido (MERCATO AMORINO, 

2016), não tem por objetivo crescer em tamanho, mas sim expandir para outros locais da 

cidade, podendo assim estar presente também em outros bairros. 

 

Fotos 01e 02 - Mercato Amorino - Entrada do estabelecimento e espaço interno 

 

Fonte: arquivo da empresa. 

  

A premissa central da empresa, conforme o documento que contempla o planejamento 

estratégico (MERCATO AMORINO, 2016) é não ser somente um mercado, mas um espaço 

de convivência para os clientes que desejam algo a mais além do que simplesmente comprar, 

pois o mercado está estruturado para proporcionar um experiência mais ‘afetiva e 

significativa’ e portanto, singularizada. Como mostra na imagem a cor vermelha uma cor 

quente, as floreiras na entrada, a bicicleta que esta estacionada na frente, as rodas de bicicleta 

que viram mesas no espaço interno do mercado e fazem uma realção com a logo e a vida 

simples. a cor marrom nas madeiras, a tipografia manuscrita Pela concepção do negócio, a 

proposta foi de criar um espaço que permite mostrar ao consumidor que “os momentos são 

maiores que os produtos”. Ou seja, a intenção com a criação deste empreendimento foi que 

                                                 
5
 As informações sobre a empresa foram retiradas do planejamento estratégico do Mercato Amorino. 
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pudesse proporcionar um momento diferenciado de consumo pelo público que frequenta o 

estabelecimento, ou mesmo que o contato com a marca seja satisfatório e memorável. 

A criação da marca partiu da proposta de aproveitar a palavra Amorino, que significa 

cupido no dialeto italiano. E foi pensada para traduzir ideias de carinho, amor, dedicação, e 

atenção a todos os clientes, ou seja atender todos que entrarão em conta com a empresa de 

uma forma personalizada, fazendo com que cada pessoa inta-se especial.  E justamente, a 

partir deste entendimento de que as pessoas querem receber ‘atenção, dedicação, amor e 

carinho’ que se deu a escolha do nome. A promessa básica, conforme o planejamento 

estratégico (MERCATO AMORINO, 2016), é ser um mercado de bairro diferenciado, que 

procura vender para seus clientes não somente produtos, mas também bem-estar em forma de 

sentimento e experiência.  

 

5 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Nesta seção, apresentam-se as análises das entrevistas realizadas com os clientes do 

Mercato Amorino, que compõem a amostra da pesquisa. Foram quatro entrevistados de um 

universo de 20 clientes, cuja definição foi realizada por sorteio. Dentre os perfis é importante 

considerar que possuem profissões diferentes, entretanto todos com nível universitário e a 

maioria (3) com pós-graduação, o que pode ser considerado como sendo uma população com 

poder aquisitivo significativo, ou seja, que possuem condições de adquirir produtos de forma 

constante na empresa analisada. As entrevistadas foram realizadas no mês de maio do 

corrente ano, em horário de funcionamento do mercado, em uma sala reservada do 

estabelecimento. 

A análise das respostas foi realizada de acordo com as categorias definidas para o 

estudo ou seja, a) contato com a marca e relação com o Mercato Amorino; b) carta entregue 

aos clientes antes da inauguração; c) ação da festa de vizinho e relacionamento através das 

redes sociaiss) Imagem que os clientes têm do mercado. As respostas dos clientes estão 

apresentadas a partir das suas respectivas respostas e mescladas com as interpretações do 

autor, conforme foram analisadas. 

  

5.1 CONTATO COM A MARCA E A RELAÇÃO COM O MERCATO AMORINO 

 

 O contato com a marca e a relação com o mercado evidenciam a maneira como o 

cliente passou a fazer compras e se relacionar com a equipe da empresa. Antes do surgimento 
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do mercado, como assinalam várias respostas, não havia um estabelecimento próximo ao local 

onde está situada a empresa que propiciasse opções de compra e os moradores do bairro 

tinham que se deslocar para suprir algumas de suas necessidades. O surgimento do Mercato 

Amorino preencheu uma ‘lacuna’ em termos de estabelecimento comercial para suprimentos 

básicos na região, que estava carente da oferta deste tipo de produtos e serviços. Os 

depoimentos revelam a expectativa que o mercado gerou com a sua abertura e o sentimento 

gerado nas pessoas a partir da abertura do mercado, especialmente para os moradores das 

proximidades.  

 

Quando eu vi a placa sendo colocada fui pesquisar pra ter certeza o que era a palavra     

Amorino. Fui comentar com minhas amigas que estava chegando um novo amor na 

minha vida (GMC). 

 

Quando a gente ficou sabendo que ia abrir um mercado em baixo de casa, a 

ansiedade foi muito grande. Cada dia era uma novidade diferente... Padaria, 

açougue, café, espaço de lazer (AL). 

 

Sou vizinha do mercado, o mercado veio satisfazer uma expectativa de todos nós 

vizinhos, porque aqui tinha só uma padaria. Agora é uma rua onde tem muitos 

prédios, muitos estudantes (JV). 

 

Conheço o Amorino desde que abriu. Foi através do meu pai, ele passou  e viu a 

placa, chegou em casa falando já sobre o mercado, e um dia quando nós estávamos 

passando aqui, eu falei bem que podia abrir um mercadinho aqui, porque aqui não 

tem nada aberto, principalmente domingo. Sempre era mais difícil tinha que tirar o 

carro da garagem e ir até longe. E foi quando o meu pai um dia de noite foi levar o 

lixo e viu toda a movimentação, a placa, e viu o pessoal montando as coisas e 

descobriu que ia ser um mercado, daí ele já saiu contando pra todo mundo (JVS). 

 

 

 Percebe-se, pelos depoimentos apresentados que o mercado atendeu uma necessidade 

do bairro, de ter um espaço de compras mais perto das pessoas e com variedade e qualidade 

dos produtos. É possível observar que os clientes relacionaram em seus depoimentos  

situações próprias do seu dia a dia, de sua rotina, e até mesmo de suas vidas com o mercado, 

especialmente ao observar a frase de GMC “Fui comentar com minhas amigas que estava 

chegando um novo amor na minha vida!”, o que permite-se inferir como representanto um 

indicativo de proximidade com o estabelecimento. Também é possível perceber, conforme os 

depoimentos, que Mercato Amorino, já faz parte da rotina destas pessoas, como afirmou a 

respondente AL; “Compramos diariamente no mercado. Sempre quando falta alguma coisa é 

no Amorino que a gente vai!”. 

 Retomando o que foi dito por Zeitham e Bitner (2003), a estratégia do Mercato 

Amorino se concentrou na atração, retenção e fortificação da relação com os clientes, 

investindo em relacionamentos de longo prazo e, em um passo a seguir, que estes clientes 
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façam propaganda informa do estabelecimento com seus amigos, virtuais ou não, no sentido 

de expandir o número de clientes. 

 

5.2 CARTA ENTREGUE AOS CLIENTES ANTES DA INAUGURAÇÃO 

 

 Uma estratégia adotada pela empresa, antes de abrir as portas do estabelecimento, foi 

enviar uma carta, escrita em primeira pessoa, apresentando a empresa e suas características, 

sendo a mesma carimbada de forma individual para mostrar que estava começando uma 

relação diferente com os futuros clientes. A carta foi colocada na caixa de correspondência 

como uma forma de se apresentar aos “vizinhos”, pessoas que moram nas proximidades da 

empresa.  A carta foi distribuída em toda a rua Duque de Caxias. Em anexo pode ser 

visualizado o conteúdo da carta enviada aos moradores das proximidades do Mercato 

Amorino: 

Os depoimentos revelam que a carta gerou surpresa e alegria entre os moradores, 

mostrando uma forma diferente de iniciar um relacionamento. É possível considerar que a 

maioria dos estabelecimentos comerciais, quando iniciam suas atividades, não têm a 

preocupação de realizar um trabalho de comunicação dirigido aos clientes, uma parte destes 

apenas distribui folhetos com propaganda ou ofertas de produtos nas caixas de 

correspondência dos prédios e casas próximos. Assim foi possível identificar a reação dos 

entrevistados com a estratégia realizada pela empresa de entregar a carta, conforme observado 

nos trechos abaixo, extraídos dos depoimentos, 

 

Recebi a carta... Me senti especial. Nem conhecia ainda e já existia amor entre nós. 

[...[] Fiz várias cópias da carta e entreguei para amigos e parentes... (GMC). 

 

O Amorino não tinha aberto ainda, mas mandou uma carta como se ele mesmo 

estivesse falando com a gente! Com certeza foi muito especial, nos sentimos muito 

importantes. (AL). 

 

[...] A ideia foi muito bem criativa [...] Me senti muito especial, recebi um convite 

me senti especial [...] O Amorino falando comigo, me convidando e me dizendo 

como seria (JV). 

 

Recebi a carta, chiquérrima, coisa de outro planeta [...] (JVS). 

 

 Os depoimentos acima permitem identificar que a carta foi uma estratégia importante, 

pois conseguiu fazer com que a empresa se apresentasse de forma diferenciada aos futuros 

clientes, tento atingido os objetivos de estabelecidos previmente. Geralmente, como disse um 

dos entrevistados (JV), a empresa inicia suas atividades, faz uma comunicação padrão, mas 
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nunca se refere aos futuros clientes como amigos, de forma mais próxima, no sentido de uma 

relação duradouras e com isto buscar uma fidelização com os moradores do bairro. 

 O cliente, através da relação de proximidade, muitas vezes estabelecida mesmo com 

um simples material de comunicação, pode desenvolver uma maior intimidade com a empresa 

e com isso passa a se sentir acolhido tendo uma percepção diferenciada do estabelecimento. 

Esta relação permite que seja transferida, se bem aproveitada pela empresa, para o local físico, 

fazendo com que o cliente se envolva com o mesmo e, com isso, acaba voltando para novas 

compras. 

  

5.3 AÇÃO FESTA DE VIZINHO 

 

 O evento Festa de Vizinho, promovido pela empresa, foi pensado tendo como base 

uma data comemorativa que se tornou tradicional em Santa Maria, o Dia do Vizinho, 

comemorado no mês de agosto. Sendo assim, a festa foi realizada tendo como enfoque esta 

temática, sabendo que as amizades não precisam ser só comemoradas em datas especiais. Os 

depoimentos revelaram que o evento promovido pelo Mercato Amorino relembrou algo da 

memória da infância, permitindo que se reunisse os amigos, no caso específico nos espaços 

destinados pela empresa, parte interna e externa do estabelecimento, fazendo com que fosse 

um momento descontraído e agradável. 

 

[...] Me senti uma guria novamente... Lembrei da minha infância, quando 

juntávamos todo o bairro para o dia do vizinho  (GMC). 

 

[...] A festa de vizinho com certeza foi para voltarmos no tempo [...] (AL). 

 

[...] aqui na rua eu sempre participava das festas que acontecia e um estabelecimento 

querer comemorar até antes da data e sim querer fazer uma festa de vizinho, [...] . 

Isso fez eu lembrar das festas, trazer isso de volta faz toda a diferença (JVS). 

 

 Percebe-se, pelos depoimentos, que a realização do evento foi uma estratégia positiva 

para a empresa, pois promoveu uma maior aproximação com as pessoas do bairro e clientes 

do mercado. A festa de vizinho foi criada para dar a ideia de que o Mercado não é apenas 

mais um estabelecimento comercial, mas que realmente deve ser considerado um “vizinho” 

que está ali para auxiliar o dia a dia e facilitar a vida das pessoas de uma maneira singular. 

 Esta estratégia do Mercato Amorino é condizente com a literatura estudada, pois a 

empresa estabeleu um vínculo importante com seus clientes, o de valor de marca (CRUZ, 
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2004), fazendo com que seus atributos funcionais e emocionais criassem laços de afeto com 

os clientes, como se viu nos depoimentos acima.  

 

5.4 RELACIONAMENTO ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 

 

 As redes sociais constituem um foco importante dentro da estratégia de marketing de 

relacionamento para o Mercato Amorino, pois através delas é possível que a empresa esteja 

mais conectada aos clientes, além de receber suas demandas, mostrar ofertas e novidades e 

ainda compartilhar diversos assuntos, como receitas, sugestões e demais conteúdos que 

podem interessar ao público. Retomando o que citou Vilas (2015), através do marketing de 

relacionamento nas redes sociais, a empresa poderá analisar pontos que podem ser 

melhorados em sua oferta de produtos e serviços, verificar o acerto das estratégias e aumentar 

a sua receita corrigindo eventuais erros ou ideias que não tiveram muita aceitação do público. 

Quando um cliente curte ou compartilha uma publicação do mercado ou quando envia uma 

mensagem para a empresa, está respondendo ao estímulo que foi criado. Seu feedback pode 

representar uma prova de que a marca faz parte do seu cotidiano, como é possível perceber a 

partir dos diversos depoimentos abaixo. 

 

[..] Fico muito feliz quando vejo os aniversariantes do Amorino. É bom ver que a 

equipe que trabalha é valorizada, isso é muito importante (GMC). 

 

[...] É colocado o dia a dia com fotos do pessoal da equipe. Nos sentimos muito 

próximos da vida de vocês (AL). 

 

Eu sempre acesso, curto todas as postagens, ah e sempre compartilho também 

[...](JV). 

 

Sempre acesso, comento e recomendo pra vários amigos (JVS). 

 

 

 As redes sociais, conforme mostram os depoimentos, constituem uma importante 

maneira de estar ainda mais próxima das pessoas, mantendo relacionamentos como faz um 

amigo, um vizinho, sugerindo, opinando, felicitando, tão presente quanto na vida real. 

Entretanto, este tipo estratégia necessita de esforços realizados para manter um fluxo de 

comunicação online contínuo com os clientes. A empresa assumiu, de acordo com Kotler e 

Armstrong (2007), um relacionamento pró-ativo, no qual ela mantém o relacionamento com 

os clientes, instigando-os a oferecer respostas ao que foi sugerido. 
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5.5 IMAGEM QUE OS CLIENTES TÊM DO MERCADO 

 

 Cada cliente possui uma imagem própria a respeito dos estabelecimentos nos quais faz 

as suas compras. Nesse sentido, uma empresa precisa realizar um esforço importante no 

sentido de conseguir fazer com que esta imagem seja positiva. Um dos caminhos é criar 

maneiras de oferecer as pessoas experiências diferenciadas  que favoreçam sua relação com a 

marca. Os depoimentos apresentados abaixo revelam que a empresa parece estar no caminho 

para está alcançar este objetivo, pois conforme os relatos, as ações criadas pelo Mercato 

Amorino até agora permitiram gerar empatia com os clientes. Outro aspecto que merece 

destaque e foi identificado nas entrevistas, é com relação ao  atendimento que, conforme foi 

possível identificar através das falas, “une qualidade de produtos e serviços com sorrisos e 

atendimento diferenciado”. 

 

Eu realmente nunca vi tanto amor na rua Duque de Caxias. O amorino trouxe mais 

vida para a gente! 

[...] O Amorino para mim não é só um mercado, se tornou uma família. A maneira 

que os funcionários nos recebem, fazem com que nos sintamos especiais [...] 

[GMC]. 

 

Mas o  principal é o acolhimento, tornaram-se nossa segunda família (AL). 

 

O Amorino faz parte da minha vida, porque eu chego ali sou bem recebido e 

principalmente porque eu sempre quero voltar, quando eu preciso de algo eu já 

lembro tem o Amorino (JV). 

 

O Amorino faz parte da minha vida,desde que eu faço parte dele, tu chegar ali e ver 

tudo aquilo, eu chego e parece que tudo que eu preciso esta ali só me esperando 

(JVS). 

 

 Os depoimentos indicam que a estratégia adotada pelo Mercato Amorino alcaçou os 

objetivos estabelecidos pelo planejamento estratégico, pois conseguiu fazer com que os 

clientes estabelecessem uma relação de amizade, de confiança e de admiração pela empresa, 

chegando até a afirmar que o Amorino agora faz parte da sua vida (JV) Portanto, é possível 

inferir que esta estratégia de aproximação através de critérios subjetivos, como carinho e 

amor, permite manter uma relação de proximidade com os clientes.  

 A estratégia do Mercato Amorino de marketing de relacionamento alcançou os 

objetivos citaos por Gonçalves et al. (2006), que são os de manter os clientes satisfeitos após a 

compra, fazer com que o cliente esteja sempre comprando produtos e serviços, manter a 

comunicação pós-venda, o que ocorre através das redes sócias e do contato diário na empresa, 
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receber os feedbacks, respondendo aos comentários e encaminhando as sugestões, criar 

eventos e canais, como a festa de vizinho e oferecer serviços de qualidade.  

 

5.6 SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

 

 A análise da sinalização foi realizada por observação direta, já que não esteve presente 

em nenhuma das respostas dos entrevistados. A sinalização interna e externa constitui um 

diferencial importante do Mercato Amorino, pois evidencia, além dos produtos, a relação que 

a empresa tem com seus clientes, com pessoas sorrindo e compartilhando bons momentos. 

Percebe-se, nas imagens a seguir, que a tipografia usada é a manuscrita que compõe a ideia de 

de ser escrito a mão, tem a cor marrom da madeira. Esta sinalização por ser acompanhada de 

mensagens que destacam a filosofia de relacionamento do estabelecimento, corroboram com a 

ideia de criar um ambiente acolhedor e singular para a empresa. 

 Esta opinião é compartilhada com Göbe (2002), que entende que o ato de comprar 

deve ser atrativo para o consumidor, sendo uma oportunidade de sonhar, brincar, interagir 

como ambiente e se sentir satisfeito com esta experiência. Nesse sentido, o autor ressalta a 

importância de um design atraente dentro e fora da loja, ligado ao objetivo principal, que é o 

de fortalecer a marca. Ou seja, deve-se utilizar a comunicação visual para reforçar os valores 

que a empresa associa com seus produtos e serviços. 

 

Fotos 03 e 04 - Mercato Amorino - Sinalização interna 

 

 

Fonte: arquivo da empresa. 

 

 A sinalização interna do Mercato Amorino, sinaliza as seções e ao mesmo tempo 

agrega valores e exibe frases que compõem a filosofia do estaebelecimento, fazendo com que 
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o cliente reflita sobre a proposta da frase e passe a se identificar ainda mais com o 

estabelecimento em sua afinidade com os valores explicitados. 

Foto 05 - Mercato Amorino - Sinalização interna 

A análise das entrevistas mostrou os acertos da estratégia de relacionamento do 

Mercato Amorino, que investiu em várias frentes de atuação na relação com os clientes, 

fidelizando-os através de suas ações, gerando um feedback positivo e multiplicando seu raio 

de ações para os amigos de seus clientes, multiplicando sobremaneira a marca. A seguir, 

apresentam-se as considerações finais do presente estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As estratégias de marketing que envolvem a humanização da marca permitem encantar 

os consumidores, pois estes passam a ver a empresa como um amigo. E esta concepção 

permite ir além de uma relação puramente comercial, estabelecendo uma parceria de 

confiança que possibilita entre outras questões, uma segurança maior no momento de tomar 

decisões de compra, escolher os locais mais adequados para a realização das mesmas e ainda 

auxilia no sentido de estabelecer relações de proximidade e intimidade.  

 O presente artigo, que tinha como definições preliminares de pesquisa compreender 

como acontece o gerenciamento da marca Mercato Amorino, dentro da proposta de 

humanização de marca, atendeu as intenções a que se propôs no momento em que através do 

estudo de caso realizado foi possível observar a diferença que a empresa conquistou a partir 

das ações realizadas. Com a realização da pesquisa, foi possível entrar em contato com 

clientes que, mesmo tendo uma proximidade com a empresa, sendo que os mesmos estavam 

contemplados como parte do universo estabelecido, explanaram como é sua relação com o 

Mercato Amorino. 

  Ao aproximar de seus “vizinhos”, o Mercato Amorino posicionou-se como mais um 

morador do bairro, algo que vai além da concepção tradicional de negócio. A estratégia de 

apresentação inicialatravés de uma carta, algo que está associado na memória como algo que 

recebemos de pessoas conhecidas, próximas e até mesmo parentes, permitiu estabelecer um 

processo de comunicação de proximidade, conforme pode ser observado nas informações 

dadas pelos clientes pesquisados.  A promoção da festa do vizinho contribuiu para fortalecer e 

estreitar os laços com os clientes, pois aproximou-os da empresa em um momento de 

descontração e lazer. 
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 Outros dois pontos merecem destaque na estratégia adotada pelo Mercato Amorino: as 

redes sociais e a sinalização interna. O uso da comunicação online possibilita multiplicar os 

esforços de construção da marca, pois essa poderosa ferramenta cria uma empatia particular 

com cada um dos contatos na web. Além disso, os amigos dos amigos também passam a ter 

contato com a marca através das curtidas e compartilhadas, em um efeito multiplicador 

impossível de quantificar, mas que é imenso. Por sua vez, a sinalização interna cumpre o 

papel de reforçar os valores da empresa, contribuindo para reforçar a construção da marca no 

sentido de o espaço de vendas representar muito mais que isto, de ser um ambiente acolhedor.  

 É necessário que um empreendedor saiba e consiga encontrar oportunidade e dedicar 

seus esforços no sentido de criar um negócio que possa atender a uma demanda do 

consumidor, mas que seja capaz de ir mais além, ou seja, que possa surpreender as pessoas e 

conquistar seu espaço no mercado. Os clientes e também moradores do bairro confirmaram 

esta perspectiva em seus depoimentos, que o Mercato Amorino atendeu a uma necessidade 

existente, mas que conseguiu surpreender, e com isso confirmou a ideia inicial de que antes de 

ser mais um mercado de bairro, promoveu sua marca com a um ‘vizinho’, um amigo, 

imprimindo assim traços humanitários a sua marca e com isso conquistando seus clientes. 
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APÊNDICE 1 –  CARTA ENVIADA AOS VIZINHOS 

 
A sua ida ao mercado nunca mais será a mesma.  

 

Eu, Amorino, sou o seu novo vizinho. 

Juntos, vamos reviver alguns conceitos antigos. O primeiro deles é de que, no passado, os vizinhos 

eram amigos e se cumprimentavam com carinho! Eu sou novo por aqui, mas já aprendi que devemos 

receber os vizinhos com "bom dia!", "boa tarde!" e "boa noite!". 

Sou um mercado tranquilo que preza pela simplicidade e pelo carinho em cada detalhe. Aliás, não se 

assuste com a minha bicicleta estacionada aqui na frente, eu definitivamente tenho outro ritmo! Espero 

que você, vizinho, seja envolvido pela atmosfera da minha casa e tenha momentos de paz por aqui. Eu 

não tenho pressa para recebe-lo, fico aberto até às 10 horas da noite. Você tem pressa para me 

encontrar? Não precisa, eu não vou sair do lugar. 

Talvez eu não seja o vizinho mais popular, mas é exatamente por isso que dou valor para as pequenos 

coisas e não perco nenhuma oportunidade quando ganho um pouco de atenção. Minha casa é pequena, 

mas muito aconchegante. Eu ofereço flores até nos dias de tempestade,porque a nossa casa é o nosso 

refúgio! As preocupações ficam de lado... O almoço precisa estar na mesa! 

Parece bobagem, eu sei que sou só um mercado. Essa carta é só para te lembrar que sou feito por 

pessoas... E tem dias que esquecemos disso: se tudo é construído de uma pessoa para a outra, 

deveríamos sempre tratar os outros como gostamos de ser tratados. Eu sou novo na área e quero ser 

recebido com amor, por isso, é com amor que eu vou te receber!  

"Amorino", meu nome, significa cupido. Meus pais, entretanto, já me contaram que a flecha apaixona, 

mas são os gestos do dia a dia que fazem um amor durar para sempre. 

 

Amorino, o Mercato que faz bem. 

  

APÊNDICE 2 –  ROTEIRO DE PERGUNTAS SEMIESTRUTURADO 

Nome:  

Sexo: 

Idade: 

Profissão: 

Escolaridade: 

1) Há quanto tempo reside no bairro? 

2) Como conheceu o Mercato Amorino? 

3) Costuma comprar com frequência no Mercato Amorino? 

4) O que mais chama a atenção aqui no Mercato? 

5) Sente alguma diferença na maneira como é atendido? 

6) Você recebeu a Carta do Mercato Amorino antes da inauguração? Como foi este processo? 

Pode nos contar? 

7) Você costuma entrar na Página do Mercato Amorino no Facebook? Manda mensagens, 

olha as postagens, faz perguntas, oferece sugestões.... 

8) Você participou das atividades do Dia do Vizinho? O que achou?  

9) Como você vê o Mercato Amorino? Porque ele é diferente dos outros? 

10) Como o Mercato Amorino faz parte da sua vida? 


