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RESUMO: 
 
O presente artigo tem como objetivo abordar a utilização do branding como ferramenta 
estratégica na construção da marca do “Bloco C Restaurante”. A finalidade da pesquisa foi 
entender as estratégias de branding utilizadas no ramo da gastronomia de luxo no cenário de 
Brasília/DF. Foi desenvolvido através da metodologia qualitativa, numa pesquisa exploratória, 
por meio da análise da literatura, analise documental, assim como entrevista e aplicação de 
questionário. Os resultados comprovam que a construção de uma marca se torna possível 
através das estratégias de branding, considerando os modos de conversão dos conhecimentos 
tácito e explicito, as habilidades de utilizar o patrimônio do conhecimento da marca, as 
experiências da marca e a criatividade para administrar os diferentes contextos de atuação do 
negócio.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Branding, Co-branding, Bloco C Restaurante 
 
SUMMARY: 
 
This article aims to address the use of branding as a strategic tool in the construction of the 
"Bloco C Restaurant" brand. The purpose of the research was to understand the branding 
strategies used in the luxury gastronomy business in the Brasília / DF scenario. It was developed 
through the qualitative methodology, in an exploratory research, through the analysis of the 
literature, documentary analysis, as well as interview and questionnaire application. The results 
show that the construction of a brand is made possible through branding strategies, considering 
the ways of converting tacit and explicit knowledge, the abilities to use brand equity, brand 
experiences and creativity to manage the brands, different contexts of business performance. 
 
KEYWORDS: Branding, Co-branding, Block C Restaurant
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de propagar e difundir publicamente produtos, serviços, ideias ou 

marcas, a publicidade e propaganda pode ser classificada como uma importante ferramenta para 

estimular o consumo de bens e serviços. Nos dias atuais, se faz necessária para marcas que 

participam de mercados competitivos, sejam eles de produtos, serviços ou demais áreas de 

atuação. Uma das características se dá através da persuasão, ou o ato de convencer através de 

argumentos, buscando o estabelecimento de relacionamentos duradouros e a fidelização dos 

clientes. 

Os meios utilizados pela publicidade para que as marcas cheguem até o conhecimento 

do seu público alvo vem se modernizando com o passar dos anos, pois com o desenvolvimento 

das plataformas digitais podemos observar um estreitamento nessa ligação, fazendo com que a 

publicidade consiga chegar mais objetivamente a quem deseja comunicar. O branding surge 

como uma estratégia de criar a comunicação entre a marca e o mundo, e quando bem 

desenvolvido, deve atrair consumidores e fãs para a marca. Mais do que isso, a estratégia de 

branding pode ser definida como o conjunto das ações diretamente relacionadas a publicização 

das marcas.  

Um dos segmentos que utiliza o branding como forma de publicizar é o mercado de 

luxo, área que cresce exponencialmente no Brasil. Desde que o homem existe há um fascínio e 

uma necessidade de diferenciação na sociedade, produtos serviços e artigos de luxos criam uma 

singularidade para o consumidor e a ascensão das classes sociais interferem na expansão desse 

mercado. Segundo Lipovetsky (2005), um dos fatores determinantes para que o mercado de 

luxo tenha crescido se deu através da expansão de marcas, onde começaram a produzir em 

grande escala industrial e para diversos segmentos e variadas linhas de produtos. Desta forma, 

muitas peças deixaram de ser exclusivas e artesanais chegando a outros níveis das classes 

sociais.  

Um exemplo de serviço que ganhou espaço com essa elevação de níveis sociais foi a 

gourmetização, impulsionada por programas de televisão como MasterChef - franquia de TV 

produzida em mais de quarenta países no formato de reality show no qual vários chefs 

competem por um prêmio e um emprego num restaurante famoso – passaram a ter grande 

espaço na mídia chegando a bater recordes de audiência liderando o IBOP e superando a Rede 

Globo. 
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No Brasil, a gastronomia de luxo se encontra em alto nível de desenvolvimento, como 

aponta Diniz (2012), hoje o Brasil tem uma nova safra de jovens Chefs que redesenham a 

gastronomia brasileira, é o caso de Alex Atala e seu restaurante D.O.M., classificado como o 

quarto melhor restaurante do mundo pela revista britânica Restaurant Magazine. Desta mesma 

forma, o mercado de gastronomia de luxo é muito forte na Capital Federal, Brasília, cidade que 

possui uma das maiores rendas per capita do pais. Esse fator não motiva apenas investidores 

locais da cidade, mas também de outros estados e países a investir nesse grande polo 

gastronômico que é Brasília.  

Esse é o caso do “Bloco C Restaurante”, localizado em Brasília, que vem se destacando 

no setor de gastronomia de luxo local, sendo que em dois anos de funcionamento já recebeu 

premiações como “Restaurante Revelação”, “Melhor Chef de Cozinha” e “Melhor 

Restaurante”, premiação essa realizada pela Revista Encontro Gastro-Jornal Correio 

Brasiliense, através do voto popular. 

Um diferencial é que a empresa não investe em publicidade tradicional, como anúncio 

em jornais, revistas e tevê ou rádio, mas sua publicização se dá através do fortalecimento da 

marca, tanto com o público interno como com os fornecedores, até chegar no público final, os 

clientes. 

No intuito de entender esse processo é que esta pesquisa buscou responder de que forma 

as estratégias de branding foram utilizadas na construção da imagem do restaurante Bloco C, 

em Brasília-DF, consolidando sua marca na gastronomia de luxo, sem a utilização de estratégias 

pagas de publicidade e propaganda. O estudo foi desenvolvido através da metodologia 

qualitativa, numa pesquisa exploratória, por meio da análise da literatura, analise documental, 

assim como entrevista e aplicação de questionário. Teve como objetivo geral analisar as 

estratégias de branding utilizadas, e como objetivos específicos: contextualizar o Restaurante 

Bloco C no cenário da gastronomia de luxo na cidade de Brasília; organizar a linha do tempo 

comunicacional do Restaurante Bloco C, desde sua criação em fevereiro de 2015, até maio de 

2017 e identificar a forma como as estratégias de branding foram aplicadas. Para iniciar esse 

processo o estudo sobre branding e mercado de luxo se fez imprescindível e compõem os 

próximos tópicos. 

 

2 MARKETING, BRANDING E CO-BRANDING 

 

As marcas, geralmente, são criadas e colocadas no mercado a partir de estratégias 

específicas para alinhar os valores da marca com as expectativas dos clientes-alvo. Assim, 
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pressupõe-se que se uma marca resulta de um conjunto de associações e percepções na mente 

das pessoas, é a partir de uma tentativa de aproveitar, gerar, influenciar e controlar essas 

associações para ajudar a organização a ser melhor identificada. Toda a organização pode se 

beneficiar consideravelmente criando uma marca que apresenta a empresa como diferente da 

concorrente, confiável, excitante ou quaisquer outros atributos apropriados para essa 

organização. 

O uso adequado de ferramentas como o marketing e a publicidade pode realmente ajudar 

a gerar associações nas mentes dos prováveis consumidores, o que trará benefícios para a 

empresa. Em diferentes setores, o público, os concorrentes, a entrega e os aspectos de serviço 

da marca podem diferir, mas o princípio básico de ser claro sobre o que a marca representa 

sempre se aplica. Segundo Kotler (2009, p. 24) “marketing é a ciência e a arte de explorar, criar 

e entregar valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com lucro. Marketing 

identifica necessidades e desejos não realizados”. Ou seja, o marketing é uma série de 

estratégias, técnicas e práticas que tem como principal objetivo agregar valor a determinadas 

marcas ou produtos a fim de atribuir uma maior importância das mesmas para um determinado 

público-alvo, os consumidores.  

Uma das formas de realizar essa função é a publicidade, cujas ações identificam modos 

de comunicar e tornar algo conhecido ou público, e tem como proposito o caráter comercial da 

vinculação de marcas até seus consumidores, sem que se assuma, de uma forma direta, o apelo 

a aquisição de um produto ou serviço.   
Desde o século XIX, o conceito de publicidade está vinculado às práticas de 
divulgação de produtos, serviços e empresas. A atividade publicitária, que engloba as 
agências, produtores, veículos de comunicação, refere-se à concepção, produção e 
transmissão das mensagens comerciais, que atendem à necessidade de comunicação 
dos anunciantes. Sua veiculação engloba inúmeras possibilidades, do anúncio 
impresso à mídia digital, em formatos tradicionais e também por ações diferenciadas 
de interação com o público. Nesse sentido, a publicidade, em sentido amplo e no 
contexto da sociedade de consumo, é um fenômeno que se dissemina pela produção 
cultural contemporânea, como no cinema, no jornalismo, no esporte, na mídia de 
maneira geral, em espaços públicos e privados (CASAQUI, 2009, p.295). 

 
Desta forma observamos que não é apenas o logotipo, slogan, ou a forma de publicizar 

que são os maiores trunfos de uma empresa, mas sim a experiência total que seu cliente tem do 

seu comércio ou serviço. 
Neste século 21, as marcas têm, pela primeira vez na história, a possibilidade de 
transcendência, pela proximidade com a gestão: além de um logo bonito ou uma 
proposta de venda charmosa, elas se expressam na maneira como o telefone é 
atendido, do desenho da loja ou até mesmo na aparência do caminhão que transporta 
a mercadoria (PUJOL, 2017, p. 32). 
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O branding surgiu a partir do crescimento da importância das marcas no mundo dos 

negócios, segundo Passarelli (2010, p. 46) “vimos emergir de um tempo para cá, uma nova área 

na ciência da administração: branding, especializado em estudar o processo de criação, 

desenvolvimento e gestão das marcas”. O termo branding, como aponta Keller e Machado 

(2006, p. 27), pode ser definido como um “conjunto de atividades que visa a otimizar a gestão 

das marcas de uma organização como diferencial competitivo”, e ainda complementam ao 

acrescentar que o branding “envolve atividades como design, proteção legal, pesquisa de 

mercado, avaliação financeira, posicionamento e comunicação (em seu sentido mais amplo)”. 

Essa visão com foco na construção da comunicação de posicionamento da empresa vem 

ao encontro da ideia de Pavitt (2003, p.21) afirmando que “branding é principalmente o 

processo de afixar um nome e uma reputação para algo ou alguém”. Já Pinho (1996, p. 43) 

descreve que “a marca é a síntese dos elementos físicos, racionais, emocionais, e estéticos nela 

presente e desenvolvidos através dos tempos”. Com isto se pode verificar que a marca vem 

sendo empregada com o propósito de diferenciação de produtos ou serviços dos concorrentes, 

uma vez que passaram a ocupar os mais variados papéis, tendo a necessidade de adoção de um 

processo de gestão que favoreça o reconhecimento e a fidelidade à marca por parte dos clientes.  

Com isso pode-se constatar que tudo faz parte do branding, e que vários setores dentro 

de uma empresa são responsáveis pela estruturação e continuidade de uma boa imagem, 

comunicação e relacionamento da marca com o público, desta forma é fundamental que 

estratégias e gestão sigam uma mesma linha de desenvolvimento. 

Os avanços tecnológicos e as mudanças que a internet e as mídias sociais provocaram 

na economia e na sociedade, tornou muito mais desafiadora a tarefa de construir e manter uma 

marca. A ascensão do branding se deu rapidamente e a internet empoderou o consumidor, 

segundo Guimarães, (2017.p 30) “com a internet, é a Lei de Darwin – Adapte-se ou morra – e 

o branding guia essa transformação”. Com isso, a quantidade de agentes envolvidos no uso da 

mídia simplesmente cresceu absurdamente nos últimos anos, o que é reforçado por Maurício 

Angelo em reportagem da revista HSM Management que destaca: “o Brasil é um heavy user 

do meio digital, estando entre os países que passam mais tempo na internet por semana e mais 

usam redes sociais” (2017, p. 45). Perante isso, a exigência dos consumidores se torna cada vez 

maior e por outro lado também se tornou cada vez mais fragmentada a atenção do público. 
Nesse contexto de complexidade exponencial, como uma marca consegue aparecer 
para seu cliente, com fins de retenção ou atração? É aí que entra o branding. Só que 
não se trata mais de simplesmente trocar anúncios de TV, rádios, jornais e revistas por 
banners na internet; o trabalho de uma marca e de agências ficou muito mais difícil. 
Trata-se, isso, sim, de adicionar às mídias tradicionais estratégias totalmente 
diferentes (ANGELO, 2017, p. 45). 
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Já Guimarães (2017, p. 31) observa que “a tecnologia que embute essas ameaças, 

contudo, também abre novas oportunidades, como a de acompanhar, em tempo real, como as 

marcas estão se posicionando em relação aos diferentes grupos de stakeholders – possibilidade 

que amplia os horizontes do branding”. Além disso, Guimarães ainda aponta a tecnologia como 

um dos grandes impulsionadores do branding, onde através dela os produtos podem se propagar 

de uma forma mais rápida e de fácil acesso, “A tecnologia foi responsável pela comoditização 

atual, por facilitar a cópia de produtos, o que aumenta a relevância do branding” (ibidem). 

Fazendo com que assim as marcas que tenham uma comunicação direta e estejam conectadas 

com seu público-alvo, possam se destacar no mercado. 

Pode se dizer que o branding consegue gerenciar os diversos discursos que uma marca 

apresenta, que são originários de várias áreas do conhecimento, buscando unidade nas 

afirmações de identidade de uma marca. “Dessa forma, o branding pode ser considerado um 

sistema de ações interdisciplinares que visa o estabelecimento de imagens, percepções e 

associações com as quais o consumidor se relaciona com o produto ou empresa” segundo 

Rodrigues  (2006, p. 5). Assim sendo, o branding, nada mais é do que o construir e administrar 

uma marca através de todos os pontos de contato afetivo vivenciados pelo usuário. Conforne 

Rodrigues (2006, p.10) “A intenção do branding é fazer com que a marca ultrapasse sua esfera 

econômica, passando a fazer parte da cultura e a influenciar o comportamento das pessoas, num 

processo de transferência de valores para todas as partes interessadas na marca”. Assim, 

podemos considerar que o relacionamento da marca com o seu público vai além da relação 

comercial, passa a fazer parte do seu referencial de qualidade. 

Strunk (2001, p. 18-19), por sua vez, acredita que os “negócios vencedores” tem as 

marcas como “[...] grandes patrimônios, capazes de transferir valores ao que é oferecido ao 

público”. O autor defende que as marcas “vencedoras” são as que objetivam “criar” também 

benefícios emocionais que levam a sua fidelidade. Assim, pode-se observar que o branding está 

ligado ao relacionamento estabelecido pela afetividade entre cliente e marca, pois Souza e 

Nemer (1993, p.6) afirmam que “é através da marca que as empresas formam a sua imagem na 

mente do seu público alvo”. Ainda destacam que “é importante ressaltar que a marca é diferente 

de produto, embora estejam bastante ligados, eles possuem diferentes características, o 

branding é tudo o que ajuda a manter a ligação dos clientes com a marca, o fidelizando ao seu 

produto” (SOUZA; NEMER, 1993, p.6).  

Com isso, entende-se que a marca não está somente ligada a seus valores de negócios 

ou a sua personalidade e sim a toda uma esquematização construída com o intuito de se 
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comunicar e de publicitar em um formato geral, específico da empresa ou marca. Então 

acredita-se que não importa a nomenclatura dada a essa ação, mas sim que a comunicação seja 

feita de uma forma clara, linear e honesta para com os clientes. Com um branding estruturado 

a marca se diferenciará dos seus concorrentes dando-lhe uma competitividade durável. Dessa 

forma: 
Marketing velho, marketing novo ou branding, não importa; a nova e evidente fase é 
definida pela marca como elemento central da organização e de suas estratégias de 
relacionamento com o mercado. Mais e mais empresas entendem que, antes mesmo 
de definir ações promocionais, comerciais ou de canais, precisam ter um modelo que 
trabalhem a identidade da marca, além de um processo estruturado de comunicação e 
de relacionamento. (PUJOL, 2017, Ed. 121, p. 31). 

 
No entanto, é evidente que as estratégias clássicas de comunicação seguem importantes, 

mas o branding passou a ser visto como um mecanismo abrangente e poderoso, conforme já 

citado anteriormente, tomando força como estratégia de marketing, onde as empresas visam 

através desta ferramenta desenvolver a gestão da marca (PAVITTI, 2003). Desta forma, uma 

das ações que vem ganhando expressividade entre as marcas é o co-branding, estratégia essa 

que visa a união de marcas com o propósito de agregar melhorias uma a outra. 

Kotler (2006) define co-branding como duas ou mais marcas conhecidas, harmonizadas 

em uma mesma oferta, e acrescenta que cada um dos patrocinadores espera que o nome da outra 

empresa fortaleça a preferência pela marca ou tenha como resultado a obtenção de um novo 

nicho de mercado. Em resumo, co-branding é um termo relativamente novo, que se refere à 

ação de gestão de marca cuja intenção é a associação entre duas ou mais marcas no 

desenvolvimento de um produto ou serviço que ofereça duplo valor agregado. 
Também chamada de marketing compartilhado, a união das marcas na assinatura de 
um produto é interessante fundamentalmente numa perspectiva de penetração mais 
eficaz do mercado, permitindo a duas ou mais marcas terem um menor investimento, 
podendo recorrer à partilha de conhecimentos e especificidade dos produtos ou 
serviços em causa, gerando mais valor para o mercado. Para além de permitir a 
redução de custos, sobretudo em investigação, desenvolvimento e marketing, o co-
branding permite transferir rapidamente a imagem e a notoriedade de uma marca para 
outra, tornando o processo de marketing mais rápido e eficaz. Além disso, permite 
também às empresas ocuparem mais facilmente certos nichos de mercado 
(GODINHO, 2008). 

 

A intenção do co-branding resulta com que os parceiros ganhem acesso a carteira de 

clientes do outro, isso implica nesse processo de partilhar as marcas bem como o 

relacionamento com clientes. Quando isso acontece, ambas as marcas se potencializam, 

alcançando pessoas além de seu público-alvo, e também atraindo a atenção dos consumidores 

de outras marcas já estabelecidas. Contudo para que essa estratégia leve o serviço ou marca ao 

sucesso, é necessário haver interesses em comum de ambas as marcas, e isso é obtido através 
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de análises detalhadas das qualidades, diferenciações e pontos fortes e fracos das marcas 

envolvidas.  

Partindo deste contexto, o co-branding se apresenta como uma ferramenta dentro dessas 

estratégias de marketing, apesar do termo ser novo para muitas pessoas, co-branding é uma 

estratégia já utilizada por algumas marcas onde o adotam como tática de publicizar. A exemplo 

de união de marcas onde o co-branding teve resultados positivos para ambas as marcas, temos 

a Nike+, uma união entre Nike e Apple, que no ano de 2006, deu origem a um tênis com um 

chip que se conectava ao IPod, integrando a corrida com a música que os usuários escutavam 

durante a pratica de exercícios físicos. A parceria continua até hoje através do Nike + IPod 

Sport Kit, que é comercializado nas lojas da Apple e Nike.  

No entanto o co-branding se faz presente não somente em parceria de empresas 

multinacionais, mas também em empresas classificadas como de pequeno e médio porte. A 

brigaderia My Sweet Brigadeiro, criada e sediada na cidade de Nova York, por empresarias 

brasileiras, fechou uma parceria com a marca Häagen-Dazs, criando um produto que 

combinasse o sorvete da tradicional empresa com o brigadeiro dá até então não muito conhecida 

empresa, assim surgindo o produto denominado Tres Leches Brigadeiro, que fez com que a 

brigaderia ganhasse uma notoriedade, assim se fazendo mais conhecida e atraindo um número 

maior de clientes. O co-branding se mostrou como uma eficiente estratégia, sendo ele “uma 

forma de cooperação entre duas ou mais marcas, com significado reconhecido pelo consumidor, 

na qual, o nome de todos os participantes é mantido, isto é, duas marcas são apresentadas ao 

consumidor como se fossem uma.” (BLACKETT; BOAD, 1999, p. 50). 

Em suma, as parcerias entre marcas, se bem planejadas e administradas, tendem 

a facilitar a percepção do consumidor e, por consequência, trazer melhores resultados para a 

empresa sejam eles financeiros ou de imagem. Muitas vezes aquilo que uma marca quer 

transmitir só é possível com a ajuda de outra marca, a qual já é naturalmente associada à 

mensagem desejada, uma característica intrínseca ao seu negócio, cooperando para competir 

melhor em mercados de ambiente turbulento como são os que vivemos hoje em dia.  

Um segmento que ganha cada vez mais força no mercado brasileiro é o mercado de 

luxo, área de atuação onde o branding e co-branding tornam-se ainda mais desafiadores. No 

luxo não basta somente que a marca tenha uma boa história, é necessária uma comunicação 

estruturada para com seu público onde seja capaz de passar aos consumidores uma mensagem 

de constância de propósitos, qualidade assegurada e tradição. Assunto que abordamos no 

próximo tópico.  
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2.1 ECONOMIA, MERCADO E PRODUTO DE LUXO 

 

O termo “luxo” é descrito no dicionário Aurélio como: “modo de vida caracterizada por 

grandes despesas supérfluas e pelo gosto de ostentar e do prazer”. Luxus, do latim, significa em 

alguns casos, abundância ou refinamento e, em outros isolados, excesso e ostentação. Já no 

ponto de vista da estilista francesa Coco Chanel, “o luxo é absolutamente supérfluo, mas 

absolutamente indispensável”. 

O mercado de luxo toma destaque cada vez maior no Brasil, mesmo com uma expressiva 

parcela da população vivendo em estágio de pobreza, visto que cresce expressivamente no 

âmbito nacional, conforme pode-se observar em pesquisa publicada na Revista Conselhos 

(2016, p 54): “O segmento de produtos e serviços de luxo prevê uma expansão igual a do ano 

passado, entre 11% e 13%, em 2016. O mercado de luxo também passa pela crise, 

acompanhando o País, mas é atingido com menos intensidade”.    

A relação do homem com o luxo já se dá há anos como se pode observar na história 

mundial, e é importante destacar que o luxo tem sua representatividade na história. De acordo 

com Passareli (2010, p. 20) “importante é constatar que, em certos momentos históricos, o luxo 

alcançou um maior número de pessoas e, em outros, ficou restrito a pequenos grupos 

aristocráticos, que o usavam para estabelecer uma barreira intransponível entre diversos atores 

sociais”. A distinção se dava através de vestuários mais glamorosos com tecidos ou objetos de 

glamour, como destaca Passareli (2010, p 20) “em determinadas épocas, tecidos, objetos e 

algumas cores eram reservadas a grupos dominantes. O uso desses itens criava uma forma de 

diferenciação social e perpetuação no poder”. Desta forma, esses elementos destacavam a 

posição social de quem os usava, os diferenciando uns dos outros.  

Para D’Angelo (2006. p, 48), uma das questões mais complexas com a qual nos 

defrontamos trata das características essenciais para que um produto seja considerado de luxo, 

segundo ele se destacam como: 
As características mais marcantes em produtos de luxo são: a exclusividade, a alta 
qualidade na produção e nos serviços, o status, a autogratificação, a sofisticação, 
associadas ao prestigio, agregado a uma marca forte, com seleção seletiva ou 
exclusiva e ainda, preço premium, a partir disso, espera-se um acréscimo de valor a 
esses produtos. (D’ANGELO, 2006. P,48) 
 

Características como, melhor acabado, produto superior e duradouro também foram 

citadas por Schweriner (2005), quando se referiu a produtos de luxo. Neste mercado a 

exclusividade surge na concepção de algo único, raro, que seja desejado pelo consumidor assim 

satisfazendo-o e atribuindo status a quem o possui. Em termos mais práticos e cotidianos: uma 
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relojoaria de luxo, ao criar um modelo novo precisa utilizar produtos de alta qualidade na 

produção de suas peças, isso faz com que agregue mais valor à marca e ao produto, o tornando 

uma peça sofisticada e muitas vezes feita exclusivamente por encomenda. 

Passarelli (2011), ressalta que “não existe fórmula matemática estabelecendo as 

proporções dos diversos elementos que constituem o luxo. Para vender a questão, preferimos 

apresentar e comentar alguns dos elementos essenciais encontrados nos produtos de luxo”, que, 

segundo o autor, são: beleza; qualidade; nobreza de materiais; detalhes; tradição; emoção; preço 

e escassez.  

Como observado por Lipovestsky (2005, p. 147) “A estética do luxo é a do refinamento, 

da sutileza e da busca de perfeição”, a beleza se dá através da sedução estética, desta forma 

valorizando esse atributo, costumamos realçar o design como ponto de partida para um objeto 

de luxo. No universo de luxo a qualidade deve ser sempre total, não é aceitável pelo consumidor 

divergências, problemas de acabamento ou produção, uma das formas de se manter a qualidade 

dos produtos é a utilização de materiais classificados como nobres, procurando sempre os mais 

adequados possíveis conforme o segmento de luxo a ser utilizado. 

Os produtos de luxo geralmente possuem uma história, uma tradição marcada pela 

manutenção de uma proposta de relacionamento entre marca e consumidor que tende a se repetir 

e manter ao longo do tempo, nesse segmento de luxo os produtos e as marcas possuem um forte 

apelo emocional. 
Nesse segmento, o processo de decisão de compra não obedece a padrões tradicional 
apoiados quase exclusivamente na utilidade. Isso não quer dizer que os bens de luxo 
são de pouca valia, como pensam alguns. Significa que, além da utilidade e da 
capacidade de agregar valor, estabelecem com os consumidores uma relação marcada 
pela emoção (PASSARELLI, 2011, p. 23). 
 

Os produtos classificados como de luxo, normalmente se destacam pelos preços 

elevados, sua produção e materiais o fazem em sua maioria das vezes justificar esses valores, 

assim agregando preço acima da média. Alguns produtos são ofertados no mercado em 

quantidade moderada, isso os tornam muitas vezes um alvo ainda maior de desejo de consumo. 

O prazer exercita um papel de importante destaque como um dos elementos na formação 

de um cliente, já que assim o consumir satisfaz um desejo. Conforme observa Gian Luigi 

Longinotti- Buitioni (2000, p. 101) “a meta de cada empresa, independentemente de qual é o 

seu negócio, deve ser a de transformar consumidores em clientes”, mesmo com a maioria dos 

produtos e serviços de luxo possuindo preços superiores aos bens e serviços intermediários, os 

consumidores de luxo acreditam estarem obtendo o melhor comprando as opções mais caras. 
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Neste sentido Longinotti-Buitoni (2000, p. 103) entende que “os clientes são indivíduos 

curiosos que exploram constantemente seus sentidos expandindo seu prazer”. Allérès (2006, p. 

64) observa que “O consumo preenche suas duas funções: satisfazer necessidade pessoais 

respeitando uma ordem hierárquica preferencial e pertencer a um grupo, isto é, situar-se 

socialmente”. Temos assim dois níveis de atitudes, onde se pode destacar o prazer em suprir 

uma necessidade através da aquisição de um produto ou serviço e também o fato de querer 

pertencer a um grupo social, fazendo com que o cliente adquira algo, assim o fazendo sentir 

“pertencente” a esse grupo. 

  Passarelli (2010, p. 36) destaca a publicidade como uma das causas dessa persuasão 

que leva o consumidor até o ato de adquirir os produtos de luxo “Poderíamos ocupar aqui muitas 

páginas tentando encontrar as causas desse fenômeno. Algumas obvias como o crescimento da 

comunicação comercial – publicidade, propaganda, merchandising –[...]” mas segundo ele os 

clientes também procuram um limite entre a informação e o excesso de publicidade “os clientes 

querem estar no centro da compra, e, em geral, se ressentem com o uso de técnicas de marketing 

não solicitadas, como propaganda em massa ou vendedores agressivos” (ibidem). A publicidade 

empregada no mercado de luxo em uma abordagem correta, faz com que a marca não só 

mantenha uma comunicação saudável com seu público-alvo, mas também que seja vista com 

“bons olhos” e de uma forma discreta, tornando assim a marca elegante sem uma abordagem 

agressiva e ostensiva.  

Nos dias atuais já se pode falar que o luxo deixou de ser impagável. As marcas 

procurando uma forma de aumentar suas receitas, expandiram suas linhas de produção e 

começaram a produzir produtos de outros segmentos, como exemplo a Montblanc, que a tempos 

deixou de ser conhecida apenas pelas inconfundíveis canetas; também vende artigos de couro 

e perfumes. A segmentação permite definir ofertas (em termos de design, preço, distribuição e 

serviços) para melhor satisfazer clientes específicos, bem como canalizar capital e esforços para 

segmentos que demonstrem maior potencial de retorno.  

Allerès (2000) com base nas classes sociais, na ampliação de renda e no cenário atual 

hierarquizou o luxo em três níveis, conforme habito de consumo: 

a) Luxo inacessível: adquirido por consumidores mais abastados financeiramente, com 

tradição na cultura de luxo. Bens de luxo mais caros, raros, com distribuição muito 

exclusiva e comunicação dita como discreta. Produtos dotados como de marcas 

privilegiadas e com produção em curta escala. 

b) Luxo intermediário: adquirido principalmente, por consumidores que tiveram a 

ascensão social graças ao sucesso profissional, conhecidos como “novos ricos”, em 
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que o prestigio da marca é muito importante. Produtos de luxo com qualidade 

superior, elegantes e com bom gosto com simbologia principal, Produção em série 

limitada e distribuição e comunicação ainda seletiva. 

c) Luxo acessível: adquirido por consumidores pertencentes a “nova classe média”. 

Produtos com produção em série, com qualidade um pouco inferior aos demais 

segmentos, mas que carregam o prestigio da marca, com ampla distribuição e 

promoção, porém ainda seletiva. 

A imagem abaixo permite uma visualização mais clara desta segmentação: 

 

Figura 1 – Hierarquia do Luxo 

 
Fonte- Allérès (2000, p 102) 

 

Segundo Allérès (2000), é necessário definir claramente a qual nível do luxo a que 

pertence o produto ou serviço para, em seguida, criar uma estratégia de marketing voltada ao 

segmento, ao setor de atividade, à marca e ao público-alvo, que é definido de acordo com o seu 

poder de compra, preferencias, aspirações, nível e estilo de vida. Porem nem sempre valores 

altos classificam um produto ou uma experiência como de luxo, como a gastronomia por 

exemplo, muitos restaurantes classificados como de luxo não se enquadram na classificação 

apresentada por Allerès (2000). 
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3 METODOLOGIA 

 

A natureza da pesquisa é qualitativa, pois pretende trazer respostas sobre as motivações 

do não-uso das estratégias de publicidade e propaganda com mídias tradicionais, mapeamento 

as comunicações feitas pelo restaurante com seu público a partir do histórico empresarial e 

identificação das estratégias de branding utilizadas a partir da experiência dos proprietários. De 

acordo com Michel (2009) a pesquisa qualitativa é uma pesquisa de caráter detalhado, 

abrangente e embasada na discussão de dados interpessoais, onde a verdade não se comprova 

através de dados numéricos ou estatísticas, mas sim através de experimentação empírica, de 

análise detalhada, abrangente e coerente. 

O estudo se deu através de uma pesquisa exploratória, que de acordo com Gil (2002) 

tem como objetivo proporcionar uma maior familiaridade com o problema, de modo a torná-lo 

mais explícito ou a construir hipóteses. Gil (2002) acrescenta que uma pesquisa exploratória 

contempla, quanto aos seus objetivos: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de 

exemplos que estimulem a compreensão. 

Quanto as técnicas utilizadas para coleta de dados, foi realizada uma análise documental 

a partir de uma clipagem – nos veículos impressos, eletrônicos e digitais locais. Fonseca (2002) 

escreve que a pesquisa ou análise documental se assemelha à pesquisa bibliográfica em seu 

intuito de revisar materiais já existentes acerca do tema abordado, diferenciando-se desta, 

porém, ao buscar para sua análise fontes mais diversificadas e diversas, tais como jornais, 

revistas, relatórios de empresas, fotografias e demais fontes.  

Foi empregada a técnica de entrevista em profundidade com os proprietários do 

restaurante, Carolina Louzada Petrarca, Daniel Louzada Petrarca e Marcelo Louzada Petrarca, 

e o Gerente de Salão, Ednilson Carlos, no dia 2 de outubro de 2017, no Restaurante Bloco C 

em Brasilia/DF. A entrevista possibilita a oportunidade de uma conversa aprofundada, e através 

dela é possível conhecer a opinião do entrevistado sobre o fato, seu sentimento em relação a ele 

ou o seu significado para ele (LAKATOS; MARCONI, 2010). Da mesma forma, foi entregue 

um questionário contendo 6 perguntas para os funcionários de atendimento e Chefs de setor do 

restaurante. Esse questionário foi aplicado no dia 3 e 4 de novembro de 2017, durante a 

realização do briefing interno da empresa, para que assim se pudesse realizar a análise da 

pesquisa desejada. Através do questionário também é possível identificar as tomadas de atitude 

(passadas, presente e futuras) da pessoa, bem como, descobrir fatores que influenciam seus 

pensamentos, sentimentos ou ações (LAKATOS e MARCONI, 2010). 
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O objeto de estudo é o Bloco C Restaurante, localizado em Brasília, DF. Foi em meados 

de 2014 que o restaurante começou a ganhar forma. Seu planejamento tem origem há vários 

anos, desde a escolha da profissão de chef de cozinha por Marcelo Petrarca. Sucessivamente à 

escolha, Marcelo iniciou-se no meio acadêmico, vindo a se formar no ano de 2008 pela 

faculdade IESB/IAG, passando também a estagiar em importantes restaurantes de Brasília.  

Assim que se viu graduado no curso de gastronomia, Marcelo buscou aprimorar sua 

formação, partindo para Itália e Espanha, onde frequentou curso de pós-graduação e trabalhou 

em restaurantes estrelados, dentre os quais a casa de Martin Berasategui, premiado com três 

estrelas no guia Michelin, a mais importante publicação do meio gastronômico. Depois de dois 

anos na Europa, o chef Marcelo Petrarca, junto com seus irmãos, Carolina e Daniel, resolveu 

empreender no cenário gastronômico da capital federal, assim iniciando o projeto de construção 

do Restaurante Bloco C. 

 Escolhido o local, passou-se ao projeto que, após diversas mudanças, conseguiu refletir 

de forma bem precisa a identidade da casa, uma homenagem à capital do país. Brasília é uma 

cidade diversa das demais, dividida em conjuntos de edifícios, chamados quadras, a cidade 

acaba por se segmentar, contudo é possível identificar pontos de intersecção que identificam a 

cidade muito além dos prédios públicos, frequentemente apresentados nos noticiários.  

O restaurante possui em sua fachada uma parede de cobogós e um letreiro, com seu 

nome, em fonte idêntica às das placas indicativas da cidade (que possuem design único). 

Cobogós são blocos de cimento vazados, com diversos formatos, é extremamente comum 

encontrá-los nos edifícios da capital, geralmente revestindo as fachadas que ladeiam as áreas 

de cozinha e serviço, escolhidos devido ao conforto de iluminação e térmico que proporcionam. 

É praticamente impossível que um morador de Brasília não conheça tal peça arquitetônica, 

sendo este material, uma importante referência aos brasilienses conforme podemos ver nas 

imagens. 
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Figura 2: Fachada do Restaurante 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal Bloco C Restaurante 
 

Figura 3: Área externa do Restaurante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal Bloco C Restaurante 
 

Na entrada, o cliente encontra um verdadeiro bloco de concreto, visto que todas as 

paredes, sempre retas, são revestidos de material concretício, aliados a uma enorme adega de 6 

metros de altura que faz divisa com um portal de vidro com as mesmas dimensões, que dá 

acesso a uma varanda, sombreada por frondosas árvores, outra característica da capital, sua 

abundante arborização. Brasília é uma cidade parque. 
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As paredes do restaurante são ornadas por painéis de azulejaria de Athos Bulcão, 

possivelmente o maior artista plástico brasiliense, autor de obras em cerâmica que revestem 

diversos pontos da capital, dentre os quais, o Congresso Nacional e a icônica Igreja de Nossa 

Senhora de Fátima, capela projetada por Oscar Niemeyer em ação de graças pela saúde de filha 

de Juscelino Kubitschek. Estes azulejos foram fornecidos ao restaurante pela Fundação Athos 

Bulcão, entidade responsável pela preservação e perpetuação da obra do artista. 

Desta forma que se iniciou a jornada de construção não só de paredes, mas de um 

conceito de excelência, que levou o Bloco C, em apenas dois anos de existência a se tornar 

protagonista na cena gastronômica de Brasília recebendo neste curto espaço de tempo 

premiações como “Restaurante Revelação”, “Melhor Chef de Cozinha” e “Melhor Restaurante 

de Brasília”, conforme podemos ver nas imagens das premiações. 
 

 
Figura 4: Premiações recebidas pelo voto popular. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal Bloco C Restaurante. 

 

Nas palavras dos proprietários, a comida do Restaurante é um caso à parte, pois além 

do esmero, a criatividade é ingrediente constante, sendo possível encontrar em seu menu, 

semanalmente, novidades. Além disso, anualmente o cardápio é repaginado, mantendo sempre 

o frescor de coisas novas. Como dizem, no Bloco C o cliente come o que quiser, de modo que 
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a cozinha está preparada para atender qualquer pedido, sendo usual que o chef vá às mesas e 

tire os pedidos, sugerindo já neste momento, pratos exclusivos fora do cardápio. 

 

4 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

A construção de uma empresa e sua identidade passam por diversas etapas, indo desde 

a idealização do projeto pelos seus proprietários, até chegar na concretização da proposta e 

manutenção da mesma ao longo do tempo. Diante da ideia de criação de um restaurante a forma 

em que se aplica essa elaboração não funcionada de forma diferente. Assim é que o “Bloco C 

Restaurante” foi planejado e executado. Conforme os proprietários: 
Pensamos em um restaurante em que os nossos clientes se sentissem à vontade, como 
se estivessem em casa. Algo descontraído, com comida e atendimentos excelentes. 
Abrimos a casa todos os dias como se estivéssemos inaugurando naquele dia. Todo 
dia é sempre muito especial (CAROLINA PETRARCA, 2017).  

 

 Assim como a estrutura, também a marca foi sendo construída desde o início para ser 

identificada pelo público como uma proposta da mais alta qualidade, pertencendo ao mercado 

de luxo da gastronomia de Brasília. Para Daniel Petrarca (2017), desde o planejamento do 

restaurante o público almejado era o publico de classe A, ou seja, pessoas que já estavam 

acostumadas a consumir uma gastronomia de alto nível e sentiam a necessidade de um 

restaurante de luxo em Brasília que oferecesse um cardápio e atendimento diferenciado. Ele 

ainda afirma “Durante a sua construção, todos os detalhes foram pensados e repensados à 

exaustão. Toalhas sobre as mesas, cadeiras confortáveis, louças e talheres clássicos, mas antes 

de tudo, muito esmero em atender”. Carolina Petrarca (2017) completa: “O Restaurante é uma 

homenagem a cidade. Toda arquitetura remete a Brasília. Cimento concreto, cobogos e Athos 

Bulcao”. O pensamento dos proprietários é corroborado por D’Angelo (2006) que considera 

que alta qualidade, sofisticação, aliado a uma marca forte são características marcantes de 

produtos de luxo. Ainda, para o autor, a partir desses elementos, pode-se buscar um preço 

elevado.   

 Estabelecido o público alvo do negócio, a construção da marca se fez mais do que 

imprescindível, visto que é a ligação entre os elementos físicos e emocionais do público, 

conforme Pinho (1996), e que estabelece justamente a diferenciação entre empresas de um 

mesmo ramo. Para isso é preciso o reconhecimento, que levará a fidelização da marca, e que se 

torna um desafio de gestão. E a gestão da marca foi uma das preocupações dos sócios do 

restaurante, tendo para isso tomado algumas medidas desde o processo de criação:  
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A escolha da temática foi fruto da minha formação. Formado no IESB e com Pós-
graduação na Espanha e cursos em outros países eu sempre fui adepto de uma cozinha 
contemporânea [...]. Escolhemos o mercado brasiliense porque estamos em Brasília 
há mais de 20 anos. Local onde residem grande parte dos nossos amigos e clientes. O 
nome é outra homenagem a cidade, em Brasília os endereços residenciais e comerciais 
têm uma identidade própria. Os prédios comerciais e residenciais são chamados de 
Bloco, Como o nosso endereço fica no Bloco C, o nome surgiu deste conceito 
(MARCELO PETRARCA, 2017).  
 

Nesse sentido Stunk (2001), afirma que são as marcas capazes de transferir valores e 

criar benefícios emocionais que levam a fidelidade e a “negócios vencedores”. Para Marcelo 

Petrarca, a construção do restaurante Bloco C, se deu fundamentalmente através da formação 

de uma equipe voltada ao bom atendimento do publico e engajada com a visão do projeto. Com 

pensamento similar o colaborador Ednilson Carlos (2017), ao ser questionado quanto a sua 

participação na construção da marca Bloco C, respondeu: “a nossa participação aqui é muito 

importante, temos muita dedicação e garra em abraçar o projeto Bloco C”. Completando esse 

pensamento o colaborador Samuel Farias (2017) disse: “Somos peças chaves para o 

atendimento ao nosso publico, temos forte participação nas decisões tomadas pelos gestores, 

somos muito ouvidos pela casa”. 

 Atualmente a construção de uma marca vai além de uma questão estética, passando por 

diversas etapas e se aproximando da gestão, o atendimento ao telefone passa a ser tão 

importante quando a fachada da empresa. Atribui-se isso ao branding, que tem como intenção 

“fazer com que a marca ultrapasse sua esfera econômica, passando a fazer parte da cultura e a 

influenciar o comportamento das pessoas, num processo de transferência de valores para todas 

as partes interessadas na marca” (Rodrigues, 2006 p. 10). Assim pode-se identificar que tudo 

faz parte do branding, onde todos os setores de uma empresa têm responsabilidade pela 

sustentação e bom desempenho da imagem da marca, sua comunicação e a forma de relacionar-

se com o publico, sendo assim é primordial que as estratégias e a gestão de uma marca estejam 

em sintonia. Para os colaboradores, conforme o questionário, a participação deles se faz muito 

importante, pois são os responsáveis pelo contato direto com o cliente, desde a chegada no 

ambiente ate a finalização do atendimento. Destaca Marcelo Petrarca (2017) “toda nossa equipe 

tem grande participação na construção de nossa imagem. Diariamente temos breefings onde 

todos são ouvidos, acredito que esse espaço crie em vinculo muito grande entre a casa e nossos 

colaboradores”. Daniel Petrarca complementa “ouvimos muito tudo que nossos colaboradores 

têm a falar, o contato deles com nossos clientes nos diz muito sobre os caminhos que o Bloco 

C tem que tomar em sua comunicação com o publico”.  

Através da pesquisa realizada com os proprietários e o questionário aplicado com os 

colaboradores, percebeu-se que Bloco C utiliza as seguintes estratégias de branding, sendo elas: 
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a participação dos colaboradores na construção da marca e seu treinamento constante e a relação 

deles com a marca; a proximidade do chefe com os clientes e o vinculo criado entre o publico 

e a marca; o co-branding é  utilizado como forma de ampliar o conhecimento sobre a marca e 

possibilitar a captação de novos clientes; e a Expansão da marca Bloco C. 

Um dos principais destaques do “Bloco C Restaurante”, se dá através do atendimento, 

diariamente, em dois turnos, a equipe de salão se reúne e assiste a um briefing dos proprietários 

ou da gerência avaliando os fatos e condutas do último dia além de ouvir sugestões dos garçons 

da casa. Além disso, uma vez por semana, todos os garçons recebem treinamento especializado 

em vinhos, de forma a não concentrar esta atividade no sommelier, numa forma de manter o 

atendimento non stop, isto é, qualquer garçom está apto a sugerir um rótulo da extensa carta de 

vinhos (DANIEL PETRARCA, 2017). Os colaboradores reiteram a afirma;áo de Daniel 

Petrarca, ao manifestarem no questionário a importância do briefing diário, além da valorização 

que sentem ao terem autonomia no atendimento, podendo personalizar o mesmo ao cliente. 

A aproximação do chefe com seus funcionários e clientes é algo muito importante nessa 

construção de identidade do restaurante. Segundo Marcelo Petrarca (2017) “o chef não pode ter 

vaidade e deve mudar o prato ou servir um filé bem passado se o cliente quiser” esse mesmo 

pensamento ele procura passar a seus colaboradores, segundo ele “Tudo é questão de montar 

uma equipe, acreditar nas pessoas e capacitá-las”, afirma ainda, que tem no principal auxiliar, 

o chef Adão Aguiar, “o meu braço direito e esquerdo”. Segundo o gerente Ednilson Carlos 

(2017) “O Bloco C chegou como uma revolução na gastronomia de Brasília, onde o cliente é 

que manda e a equipe tem autonomia em acatar as decisões sem passar por aprovação do chefe. 

Isso não tem em Brasília, isso é um diferencial”. 

 

Figura 5: Colaboradores e Proprietários do Restaurante Bloco C. 

 
Fonte: Arquivo pessoal Bloco C Restaurante 
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Outra forma utilizada como estratégia foi o co-branding, a união da marca “Bloco C 

Restaurante” com outras empresas e projetos. Um exemplo disso é a parceria entre o “Bloco C” 

e o “Na Praia”, projeto que funciona durante dois meses em Brasília, e pelo segundo ano 

consecutivo o chef Marcelo Petrarca abre uma filial do seu restaurante no evento. Marcelo 

destaca:  
Em um primeiro momento eu e meus sócios ficamos um pouco receosos com o Projeto 
do Na Praia, atender em uma praia artificial em Brasília depois de já termos nosso 
nome consagrado era algo um pouco arriscado, nosso publico preza muito pelo bom 
atendimento e nos teríamos que montar uma equipe do zero para atender no evento. 
(Marcelo Petrarca, 2017)  

 
Martins (2006, p. 281) explica que essa “associação entre duas empresas que tenham 

sinergia”, o co-branding, “é uma tendência crescente que permite também ocupar posições 

estratégicas em novos negócios”. E é corroborado por Blackett e Boad (1999) que reforçam que 

o co-branding se mostra eficiente visto que as marcas dos participantes são mantidas e 

apresentadas ao público como se fossem uma numa específica proposta de cooperação.  

Com isso, pode-se observar que a parceria do Projeto Na Praia com o restaurante “Bloco 

C”, foi de bom resultado para ambas as marcas. Conforme Carolina Petrarca (2017),  “um dos 

idealizadores do projeto “Na Praia”, Bruno Sartorio, destacou que a associação do nome Bloco 

C com o Na Praia foi grandiosa, tiveram muitos clientes do Restaurante indo conhecer o projeto 

e isso fez com que tivessem muitos novos clientes”. Carolina Petrarca(2017) acrescenta ainda: 

“Nós também conhecemos varias pessoas com a experiência do “Na Praia”, pessoas que ainda 

não conheciam o Marcelo nem o Bloco C. Hoje essas pessoas são nossos clientes da casa, 

ficaram conhecendo o Bloco C através do Na Praia”. Desta forma pode-se ver que a união 

dessas duas marcas foi de grande valia para a construção de suas identidades, atraindo mais 

clientes para ambos os projetos. 
 

Figura 6: Colaboradores do Restaurante Bloco C Na Praia. 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal Bloco C Restaurante 
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Durante as entrevistas, se pode observar a expansão da marca “Bloco C”. Marcelo 

Petrarca, o chef, assina o cardápio de mais um restaurante na cidade de Brasília, o Restaurante 

Inverso, além disso no mês de dezembro de 2017 será inaugurado mais um restaurante com sua 

assinatura, onde será comercializada a espumante com assinatura do chef, um espumante que é 

fruto do “Bloco C Restaurante” e que é exclusiva dos restaurantes que levam a assinatura do 

chef. Segundo Marcelo Petrarca (2017) “a ideia do espumante nasceu através de um convite de 

uma vinícola gaúcha, eles conheceram o meu trabalho como chef e me convidaram para criar 

um espumante com o nome da minha família, um produto exclusivo para os clientes da nossa 

marca”. 

 

Figura 7: Espumante com a assinatura do chef Marcelo Petrarca, vendido 
exclusivamente nos seus restaurantes. 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal Bloco C Restaurante 
 

Através da pesquisa e do questionário, observamos que durante a construção da marca 

“Bloco C Restaurante”, não foram utilizados o uso de publicidades pagas classificadas como 

tradicionais e sim a utilização do branding e co-branding, e ainda, outra forma de publicização 

utilizada foi da experiência dos clientes o que gera a publicidade do “boca a boca”. Segundo 

Cafferky (1999, p. 8), mais de 80% das pessoas seguem as recomendações de um familiar, 

amigo ou um profissional ao adquirirem um produto ou serviço. Nessa mesma linha de 

pensamento Carolina Petrarca (2017) destaca que “a mídia espontânea sempre foi muito forte 

na construção da nossa marca, revistas e jornais locais sempre nos procuram para fazer 

reportagens sobre o “Bloco C” e o Marcelo, mas a maior divulgação é feita através dos nossos 
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clientes e suas experiências na casa”. No questionário aplicado com os colaboradores também 

se pode analisar que os clientes são peças fundamentais na solidificação da marca “Bloco C”, 

visto que as respostas corroboram com os demais entrevistados, estando claro para eles que as 

pessoas chegam no restaurante e comentam que alguém indicou o local, o boca a boca é uma 

das principais formas que os clientes ficam sabendo do Bloco C. Enfim, entre o boca a boca, e 

o relacionamento e experiências vivenciadas entre os clientes e o restaurante, há uma 

solidificação da marca e crescimento de seu reconhecimento como pertencente aos negócios de 

luxo da cidade de Brasília.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A comunicação de uma empresa é a mola propulsora do relacionamento com o público 

alvo é através dela com que as empresas se fazem presente na memória de seus clientes. Com 

o passar dos anos essa forma de se comunicar foi se modernizando e encontrando maneiras 

diferentes de apresentação para com o publico. A maneira tradicional de publicidade se mantem 

muito forte ainda no mercado, mas ações como o marketing, branding e co-branding tem 

tomado grandes proporções no cenário publicitário. Alguns especialistas preferem continuar 

falando em marketing, outros em novo marketing ou branding, mas isso não importa, o 

importante é que cada vez mais as empresas vêm a necessidade de manter uma forte 

comunicação e relacionamento entre a marca e seus clientes. 

Já com os artigos de luxo, a preocupação de relacionamento com o cliente se faz mais 

premente, visto o investimento que deverá ser feito por esse público, frente a uma oferta de 

produtos de menor valor. Demonstrar a qualidade do produto e o status que ele promove é uma 

das formas de convencimento à compra desses produtos ou serviços. Podemos observar que o 

mercado de luxo vem se expandido no Brasil, mesmo o pais enfrentando uma crise econômica. 

E o setor de gastronomia tem ganhado espaço de reconhecimento, considerando, 

principalmente, a visibilidade que tem ganhado da mídia e a divulgação dos grandes chefs e 

seus restaurantes de luxo.  

Na perspectiva do estudo do “Bloco C Restaurante”, o mercado de luxo gastronômico 

foi um foco e o trabalho de branding a estratégia de divulgação e relacionamento com o público 

alvo. Desta forma chegamos a conclusão que a marca Bloco C se consagrou no mercado 

gastronômico de luxo de Brasília através de estratégias de branding, parcerias co-branding, 

tendo, principalmente pelo “boca a boca”, o fortalecimento da divulgação, visto que os clientes 

passavam sua experiência no restaurante e assim despertavam o interesse de outras pessoas em 



 26 

conhecer o “Bloco C”.  Outro fator, que não se faz menos importante, foi o espaço ocupado 

através da mídia espontânea gerada pelas premiações que o restaurante recebeu através de voto 

popular, o que trouxe visibilidade e credibilidade ao negócio. 

Enfim, os resultados encontrados comprovam que a construção de uma marca se torna 

possível através da capacidade de branding, considerando os modos de conversão dos 

conhecimentos tácito e explicito que levaram os proprietários apostar forte no diferencial do 

atendimento e preparo da equipe para essa qualidade esperada no relacionamento com o público 

alvo. Ainda, as habilidades de utilizar o patrimônio do conhecimento da marca, as experiências 

da marca e a criatividade para administrar os diferentes contextos de atuação oportunizaram 

ofertas de produtos e serviços que se destacam em meio ao mercado da gastronomia, mesmo a 

de luxo, como é o caso. Entre esses podemos destacar a relação da marca com a história da 

cidade, a oferta de pratos desde o mais simples ao de mais alto padrão, buscando a satisfação 

do cliente em primeiro lugar, até chegar à formação da equipe, que ao ter autonomia na tomada 

de decisão ganha a confiança do público e agilidade no atendimento, diferenciais competitivos, 

sem dúvida, de um mercado que não para de crescer.  

Ao chegar no final deste trabalho, podemos compreender como foi possível alcançar um 

posicionamento de referência no mercado, com ênfase no mercado de luxo, sem investimento 

nas ferramentas tradicionais de publicidade e propaganda. O presente trabalho também se 

mostra importante como referencial teórico para estudos a quem busque atuar no mercado 

gastronômico de luxo e branding já que o segmento conta com altos índices de crescimento. 

Soma-se também a importância o interesse pessoal, por ser um segmento de atuação que 

desperta curiosidade no pesquisador em adquirir novos conhecimentos sobre as áreas, haja vista 

que trabalha neste mercado e pretende continuar a atuar junto a empresa pesquisada. 
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