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RESUMO 

 

Encontrar uma estratégia que acompanhe a evolução do mercado e da sociedade é um 

desafio para as marcas nos dias de hoje. A abertura para o diálogo entre o consumidor e 

a marca era limitada pela falta de canais que possibilitavam isso. Mas a partir da constante 

transformação da comunicação que o indivíduo acompanha, esse processo tornou o 

cliente mais ativo e bem posicionado dentro da sociedade midiatizada. Dessa forma, este 

estudo propõe analisar as estratégias do Lovemark, por meio das técnicas que trabalham 

o amor à marca e um relacionamento duradouro, próximo e identificado com seu 

consumidor. Para isso, realizamos uma análise, utilizando um questionário qualitativo, de 

duas marcas de Governador Valadares/MG: Confeitaria Prado, que atua no mercado com 

marketing tradicional; e Isabella Fraga, que desde sua criação está presente no mercado, 

utilizando o marketing digital. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Midiatização; Publicidade; Lovemarks. 

 

 

 

1 PROCESSOS MIDIÁTICOS 

 

Para a sociedade pós-moderna chegar ao status atual de ideias e valores, 

participativa e integrada aos processos midiáticos desenvolvidos ao longo do tempo, 

foram necessárias inúmeras tentativas com fracassos e acertos, na busca da transmitir 

ideias por meio do ato de se comunicar. Paternostro (2006) assinala que “sinais de 

fumaça, batidas de tambor, gestos e inscrições nos levam a refletir sobre a existência de 
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códigos diante de uma necessidade vital na sociedade humana: descobrir formas para 

superar barreiras na comunicação.” (PATERNOSTRO, 2006, p. 13). 

Seja pela fala, pelo gesto ou pela escrita, o processo para se chegar a um formato 

de comunicação compreensível ao outro, que transmita, de fato, o que se propõe por meio 

da comunicação, se realiza através da necessidade do ser humano transmitir suas ideias, 

vontades e opiniões. Dessa forma, um marco importante da comunicação foi o 

desenvolvimento das técnicas de impressão que ocorreram na segunda metade do século 

XV. A partir das prensas de impressão que Johann Gutenberg desenvolveu, foi possível 

que mensagens e livros pudessem ser espalhadas em grande escala fazendo surgir novas 

indústrias midiáticas. 

Conforme Thompson (1998),  

 
O surgimento da indústria editorial criou novos centros e novas redes 

de poder simbólico que se baseavam principalmente nos princípios da 

produção mercantil, e que eram por isso mesmo relativamente 

independentes do poder político e simbólicos controlados pela Igreja e 

pelo estado. (THOMPSON, 1998, p. 57). 

 

À medida em que as ferramentas de comunicação foram criadas e disseminadas, 

a comunicação passou então a tomar uma forma mais popular, embora ainda 

extremamente limitada. Mesmo nos veículos de comunicação mais tecnológicos, como 

rádio e TV, a participação do público e a troca de experiências restringiam-se à permissão 

dos veículos por meio de cartas ou telefonemas, com poucas possibilidades de integração. 

Ou seja, a comunicação vem sofrendo mutações constantes que vão além dos aparatos 

tecnológicos, como explica Thompson (1998). Segundo o autor, 

 

[...] o desenvolvimento de novos meios de comunicação não consiste 

simplesmente na instituição de novas redes de transmissão de 

informação entre indivíduos cujas relações sociais básicas permanecem 

intactas. Mais do que isso, o desenvolvimento dos meios de 

comunicação cria novas formas de ação de interação e novos tipos de 

relacionamentos sociais – formas que são bastante diferentes das que 

tinham prevalecido durante a maior parte da história humana. 

(THOMPSON, 1998, p.119). 
 

Ao perceber que a “grande massa da população” não correspondia mais ao 

formato utilizado pelos grandes veículos de mídia, o fluxo de transmissão de 

comunicação se tornou obsoleto nos próprios processos históricos de transformação da 
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sociedade. De igual forma, tais mudanças vêm ocorrendo impulsionadas pela necessidade 

de estar integrada à comunicação, que consequentemente foi se modificando e 

estruturando o que se entende por processos e práticas em comunicação, como resgata 

Sodré (2013). 

 

Em todo o século passado, o campo acadêmico da comunicação foi 

marcado direta ou indiretamente pelo paradigma dos efeitos 

característico da sociologia americana da communication research. A 

ideia de “massa” atravessou todo esse período. Mas quando se passa de 

uma economia produtivista a uma economia (financeirista) de serviços, 

a “massa” dá lugar ao indivíduo: a mídia eletrônica não certamente de 

massa, mas de indivíduos, apesar do aparente favorecimento à 

socialização em grupo. (SODRÉ, 2013, p. 66).  

 

Foi ao longo de muito tempo que a sociedade se moldou a convergir 

uniformemente, com padrões, gostos e hábitos de consumo pautados em uma lógica de 

oferta ratificada por outra parte da sociedade que emitia a informação. Porém a sociedade 

deixa de ser apenas receptora da comunicação e passa tanto a integrar, interagir como 

também absorver e reproduzir a mensagem. Para Sodré (2006),  

 

De fato muda a natureza do espaço público, tradicionalmente animado 

pela política e pela imprensa escrita. Agora, formas tradicionais de 

representação da realidade e novíssimas (o virtual, o espaço simulativo 

ou telerreal) interagem, expandindo a dimensão tecnocultural, onde se 

constituem e se movimentam novos sujeitos sociais. (SODRÉ, 2006, 

p.19) 

 

As constantes mudanças tecnológicas, somadas à velocidade com que são criadas 

novas formas de se comunicar e interagir, podem ser explicadas pelo imediatismo que a 

sociedade exige cada vez mais. Essas mudanças, além de ocorrerem nos dispositivos 

físicos, ocorrem também nas relações interpessoais, resultando em uma sociedade de 

sujeitos conectados mesmo que distantes geograficamente. 

O uso crescente de ferramentas tecnológicas para se comunicar constitui uma 

sociedade em que a informação circula, gerando uma democracia cibernética que, apesar 

de recente, já constitui numa mudança de paradigmas e conceitos que caminha junto à 

evolução humana. 

 



Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE 

Núcleo de Comunicação e Humanidades 

Curso de Publicidade e Propaganda 

 

4 
 

1.1 SOCIEDADE EM VIAS DE MIDIATIZAÇÃO 

 

A midiatização é resultado de uma evolução das formas de se comunicar e dos 

processos midiáticos e está diretamente atrelada à troca de informações por meio dos 

dispositivos tecnológicos de comunicação. Nessas mediações sociais encontram-se 

múltiplas instituições que convivem em um mesmo espaço social e geram interação, ou 

seja, a comunicação se move em todas as direções. As relações humanas deixam de ser 

apenas físicas, para serem também virtuais. Conforme Sodré (2002), esse ambiente de 

pessoas e instituições, sejam elas, empresas ou não, é conhecido como “tecnointeração”. 

Para o autor, a midiatização  

 

é uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da 

comunicação entendida como processo informacional, a reboque de 

organizações empresariais e com ênfase num tipo particular de 

interação – a que poderíamos chamar de “tecnointeração” –, 

caracterizada por uma espécie de prótese tecnológica e mercadológica 

da realidade sensível, denominada «médium» (SODRÉ, 2002, p. 21-

22).  
 

Dessa forma, a mídia tornou-se um poder ainda maior, pois com isso é simultânea, 

instantânea, global e está inserida na nova sociedade, a sociedade da tecnocultura. Para 

Fausto Neto (2005), a midiatização cria um novo tipo de realidade e associa-se aos novos 

mecanismos de produção de sentido para os indivíduos. Segundo o autor, “Estes 

mecanismos produzem e fazem funcionar uma nova forma de sociedade, cujas finalidades 

são producionais, porém diretamente vinculadas às lógicas dos fluxos e das operações” 

(FAUSTO NETO, 2008, p. 03). 

 

Diante dessa nova realidade, a produção de bens e serviços está 

diretamente associada às novas formas de se comunicar, formas essas 

que também delineiam a atual forma de fazer publicidade. Assim sendo, 

pode-se entender que as constantes variações comunicacionais têm 

colaborado para a relação social com a tecnologia. A mídia passa a 

contribuir para os campos econômico e cultural na sociedade, atuando 

na prática social de sentidos.  

 

Como os indivíduos sempre consomem informação, ao mesmo tempo em que se 

relacionam com outros indivíduos, a publicidade torna-se parte dessa engrenagem. Ou 

seja, a publicidade carrega uma responsabilidade grande na construção dos novos 
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ambientes sociais. Com a midiatização foram instituídos diversos espaços para 

construção de sentido cada vez mais complexos. Fausto Neto (2006) entende essa questão 

da seguinte forma:  

 

Sabe-se que a midiatização pode ser, tanto uma categoria explicativa do 

tipo de sociedade em que vivemos, mas também fenômeno que 

apresenta no interior de questões que remetem a sua complexidade, bem 

como determinados mecanismos do seu próprio funcionamento. 

(FAUSTO NETO, 2006a, p. 5)  

 

Segundo o autor, é preciso que a midiatização seja interpretada e contextualizada 

nas diversas formas em que se apresentam. Os discursos transmitidos por ela sugerem 

uma pluralidade de ideias para um número cada vez maior de pessoas. Para Kellner 

(2001), “a cultura da mídia é a cultura dominante hoje em dia; substituiu as formas de 

cultura elevada como foco da atenção e de impacto para grande número de pessoas” 

(KELLNER, 2001, p. 27).  

Numa velocidade cada vez maior, novas ferramentas de transmissão de 

informação e de interação social surgem, desafiando os estudiosos a buscar a 

compreensão dos fenômenos que esta constante produção de ferramentas e discursos 

acarreta. Essa relação entre sociedade e tecnologia é analisada por Fausto Neto (2008) 

como uma harmonia, ou seja: 

 

A convergência de fatores sócio-tecnológicos, disseminados na 

sociedade segundo lógicas de ofertas e de usos sociais produziu, 

sobretudo nas três últimas décadas, profundas e complexas alterações 

na constituição societária, nas suas formas de vida, e suas interações. 

Ocorre a disseminação de novos protocolos técnicos em toda extensão 

da organização social, e de intensificação de processos que vão 

transformando tecnologias em meios de produção, circulação e 

recepção de discursos. (FAUSTO NETO, 2008, p. 92)  

 

Assim sendo, a midiatização é esse espaço que faz a ligação entre o social e a 

significação. A canalização da midiatização no cotidiano passa a ser reconhecida como 

parte da estruturação de uma nova forma de vida, ao ponto de influenciar e reproduzir 

personalidades para uma nova geração que absorve seus conteúdos. No entanto, é preciso 

possuir senso crítico para se tornar um indivíduo que transite entre as diversas ideias e 

consiga se comunicar de forma eficiente nos atuais e futuros canais de comunicação. 
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Além disso, é importante ressaltar que todo avanço tecnológico possui intenções 

mercadológicas, e a publicidade está inserida nesse contexto. Numa sociedade cada vez 

mais interacional, as empresas aproximam-se de seus consumidores para criar um elo 

duradouro e fiel, apostando em estratégias que envolvam sentimento e afeto. Dessa forma, 

as empresas almejam atingir o núcleo central das relações sociais. 

 

1.2 EM TORNO DO LOVEMARKS  

 

Diferentemente do cenário de poucas décadas atrás, em que a interação com o 

cliente era feita de forma unilateral, nos dias atuais, com a forte presença de consumidores 

que questionam, criticam, falam abertamente em todos os tipos de mídias on-line, o 

espaço de interação entre a marca e o cliente toma uma proporção instantânea e direta. 

Conforme Rogers (2017),  

 

As tecnologias digitais mudaram a maneira como nos conectamos com 

os clientes e lhes oferecemos valor. Muitos de nós crescemos em um 

mundo em que as empresas transmitiam mensagens e forneciam 

produtos aos clientes. Hoje, porém, a relação é muito mais interativa, 

de mão dupla. As mensagens e avaliações dos clientes os tornam muito 

mais influentes que a propaganda e as celebridades, transformando em 

participação dinâmica dos clientes em indutor crítico do sucesso das 

empresas. (ROGERS, 2017, p. 18) 
 

As marcas devem se atentar para os feedbacks e as críticas que os usuários 

registram nesse novo cenário tecnológico, pois em questão de minutos um comentário 

negativo sobre a marca realizado nas redes sociais pode desqualificar e desacreditar a 

empresa. Da mesma forma, os feedbacks positivos reforçam admiração pela marca, 

alavancando sua autoridade. Sendo assim, a partir de um olhar positivo desta realidade, 

podemos afirmar que foi a partir dos anos 2000 que a geração denominada “Geração Y” 

se posicionou em não apenas consumir, mas absorver experiências através de 

identificação pessoal e afetuosa com as marcas. 

Esse posicionamento reforça o que Kotler; Kartajaya e Setiawan (2010) afirmam. 

Para os autores, além de uma busca por produtos e serviços que apenas suprem 

necessidades, os consumidores buscam modelos de negócios e experiências que possam 

tocar o lado espiritual deles.  
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Diante desse cenário, as marcas que adequam sua presença nas redes sociais e 

trazem para perto seus consumidores por meio de uma comunicação com conteúdos pelos 

quais os clientes se identificam evoluem mais facilmente. Segundo Anderson (2006, p. 

38), essa atitude se trata de uma evolução, pois “estamos evoluindo de um mercado de 

massa para uma nova forma de cultura de nicho, que se define agora não pela geografia, 

mas pelos pontos em comum”. 

Com base nisso, as marcas geram um vínculo maior com o seu público, pois os 

consumidores se identificam e entendem o que a marca deseja transmitir com seu 

posicionamento. Essa é uma estratégia que trabalha com a imagem da marca, o que 

Robinette, Brand e Lenz (2002) explicam como “a percepção real que os consumidores 

têm da marca”. (p. 41 e 42) 

Pode-se dizer que em meio a competitividade extrema e o cenário econômico 

atual, a empresa que consegue estabelecer uma relação afetiva com seu público, mantendo 

seu padrão de qualidade, sobressai no mercado e torna-se autoridade em detrimento de 

outras que ainda praticam a comunicação unilateral focada apenas no ato de vender. 

Baseado nisso, é que as empresas utilizam a publicidade, pois ela 

 

[...] é uma das ferramentas mais valiosas da marca para criar valor e 

levá-la ao sucesso no mercado. Quando uma marca se diferencia dos 

concorrentes em aspectos importantes para os consumidores, a 

propaganda se configura como instrumento para comunicar essa 

vantagem. (RUCKER & STERNTHAL, 2013, p. 223) 

 

Desse modo, a troca da antiga forma de fazer publicidade por estratégias que 

optam por atrair o consumidor com conteúdos necessários ao seu dia a dia, com 

sentimentos e com um toque maior de afetividade, é o que as Lovemarks carregam como 

um novo conceito de estratégia no marketing atual.  

O termo Lovemark surgiu no marketing em 2004, pelo seu precursor Kevin 

Roberts, CEO da agência de publicidade Saatchi & Saatchi, com a ideia de substituir o 

conceito tradicional de apenas “marca”. Fazendo a troca da comunicação de mercadoria 

por amor, a ideia central do conceito é que as marcas possam se comunicar com seu 

público de forma mais próxima e afetuosa. 

Sendo assim, Roberts (2004) explica que esta já soma como parte do que é inerente 

ao ser humano, pois, segundo o autor, "somos consumidores por natureza. Para todos os 
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cidadãos do mundo, seus pertences acrescentam significado à vida. É por isso que 

compramos, trocamos, damos, valorizamos e possuímos.” (ROBERTS, 2004, p. 22). 

O autor considera o amor um fator necessário para gerar lembranças significativas 

da marca. Em seu livro Lovemarks: O Futuro Além das Marcas (2004), o autor esmiúça 

uma série de considerações cruciais para se transformar uma marca em uma marca de 

amor. Mas, segundo o autor, três atributos constituem a base da criação de uma 

Lovemark, a saber: o mistério, a sensualidade e a intimidade.  

O mistério, segundo Roberts (2004), se faz através das aspirações, dos sonhos e 

das metas das pessoas e se intensifica a partir da busca de desvendá-lo. Vale reforçar que 

o autor acredita que a lealdade à marca é consequência do mistério, fundamentado na fé. 

Para o autor, alguns fatores fazem com que o mistério tome forma na comunicação das 

Lovemarks. 

Dentre esses fatores, o autor aponta o ato de contar histórias. A troca de 

experiências e informações por meio de histórias agrega contato e identificação com o 

consumidor (Roberts, 2004). Da mesma forma, Lindstrom (2017) associa a narrativa à 

forma de integração com o consumidor, de forma natural e que supridora de suas 

necessidades.  

Para o conceito de sensualidade, Roberts (2004) acredita que ela é consequência 

de potenciais sentidos, que envolvem reações que nos provocam, advertem, emocionam 

e alertam. Sobre isso, Lindstrom (2017) afirma:  

 

O que estou descrevendo é um sutil ataque sensorial que não se baseia 

exclusivamente na visão, mas que atiça nossas narinas, ouvidos e as 

pontas dos nossos dedos. Graças a ressonância magnética funcional, 

sabemos agora em que medida os sentidos estão entrelaçados; que uma 

fragrância pode nos fazer ver, que um som pode nos dar água na boca e 

quem uma imagem pode nos ajudar a imaginar sons, gostos e sensações 

táteis (LINDSTROM, 2017, p. 142). 

 

E por último a intimidade, que segundo Roberts (2004), é a forma que as 

Lovemarks encontram de criar um relacionamento com o consumidor, baseada na 

empatia. Dessa forma, as marcas conseguem compreender melhor sobre as emoções do 

seu público e, consequentemente, respondê-las com compromisso e paixão, para um 

relacionamento duradouro.  
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1.3 A PUBLICIDADE E A NOVAS TROCAS CULTURAIS  

 

O ser humano é um ser social, que necessita se estabelecer em um grupo, sentir-

se parte de algo maior. Por causa disso, cada vez mais as marcas tentam se aproximar dos 

seus consumidores por meio de campanhas que estimulem a familiaridade e a aceitação, 

com rituais e superstições culturais. “Em um mundo inconstante e veloz, estamos todos 

buscando estabilidade e familiaridade, e os rituais de produtos nos proporcionam a ilusão 

de conforto e participação.” (LINDSTROM, 2017, p. 90) 

Lindstrom (2017) afirma que nesse novo mundo, acelerado e cheio de incertezas 

em relação ao caminho que a sociedade irá avançar, o ser humano busca uma sensação 

de controle de sua vida. Por esse motivo os rituais comportamentais são seguidos e 

principalmente estimulados pelas Lovemarks. Segundo Vestergaard & Schroder (1988), 

a relação do ser humano com os produtos vai mais além.  

 

(...) ao consumir bens, estamos satisfazendo ao mesmo tempo 

necessidades materiais e sociais. Os vários grupos sociais identificam-

se por suas atitudes, maneiras, jeitos de falar e hábitos de consumo. [...] 

dessa forma, os objetos que usamos e consumimos deixam de ser meros 

objetos de uso para se transformar em veículos de informação sobre o 

tipo de pessoa que somos ou gostaríamos de ser. (VESTERGAARD & 

SCHRODER, 1988, p. 5) 
 

É por meio da observação do comportamento humano e dos desejos de seus 

consumidores que as Lovemarks conseguem atingir profundamente o público, criando 

uma conexão afetiva e garantindo a lealdade à marca.  

Grandes marcas, que já se tornaram uma Lovemark, contemplam uma grande 

comunidade de consumidores fiéis ao seus produtos, suas ideias e seus valores. Empresas 

como Apple e Netflix já registram uma infinidade de usuários ativos e defensores da 

marca. Dessa forma, elas estão sempre presentes na rotina de seus consumidores e 

cativam suas emoções, tornando-os fiéis ao seu serviço ou produto. Essa fidelidade parte 

de um pensamento irracional, que antes as pesquisas de mercado não sabiam explicar, 

como afirma Lindstrom (2017): 

 

[...] os métodos tradicionais de pesquisa, como pesquisas de mercado e 

discussões de grupo, não cumpriam mais a tarefa de descobrir o que os 

consumidores realmente pensam. E isso acontece porque nossa mente 
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irracional, inundada por questões culturais arraigadas em nossa 

tradição, criação e muitos outros fatores subconscientes, exerce uma 

influência poderosa, oculta, sobre as escolhas que fazemos 

(LINDSTROM, 2017, p. 25). 
 

A publicidade trabalha com o uso de emoções para inspirar o espectador ao 

consumo, e esse consumo vem aumentando devido a rápida produção de novas 

tecnologias e da relativa acessibilidade a elas. Conforme Lacroix (2006), no mundo 

contemporâneo, o consumismo está diretamente ligado aos efeitos da globalização e o 

importante é o emocionar. Segundo ele, 

 

O voltar-se para a vida afetiva é favorecido pelo fato de o mundo estar 

atravessando um período de mudanças profundas, que parecem escapar 

a qualquer controle humano. Um processo irresistível, ligado às novas 

tecnologias e a globalização, conduz o planeta para um futuro que 

ninguém controla. Sabemos, pertinentemente, que não seremos os 

atores dessa evolução, mas apenas seus espectadores impotentes. Então 

na impossibilidade de agir, emocionamo-nos. (LACROIX, 2006, p. 32) 
 

Dessa forma, ser Lovemark está fundamentado no respeito e no amor que uma 

marca consegue estabelecer entre seus clientes e sua empresa, criando uma conexão que 

inspira lealdade. Além disso, embasa-se também na criação de ações, guiando as 

estratégias, a criatividade e o posicionamento das marcas. (ROBERTS, 2004). 

 

2 CONFLUÊNCIA METODOLÓGICA 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, realizaremos uma análise de conteúdo 

sobre as duas marcas investigadas6: Confeitaria Prado Ltda. e Isabella Fraga Boleria. A 

respeito desse tipo de metodologia, Bardin (1977) detalha como, 

 

um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a «discursos» (conteúdos e 

continentes) extremamente diversificados. [...] Enquanto esforço de 

interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor 

da objectividade e pela fecundidade da subjectividade. Absolve e 

cauciona o investigador por esta atracção pelo escondido, o latente, o 

                                                           
6 Os nomes reais dos participantes da pesquisa foram utilizados por se tratar de um trabalho publicitário 

empírico, a fim de garantir maior riqueza na relação entre a teoria e as análises; porém para futuras 

publicações esses dados serão substituídos por nomes fictícios. Ambas as empresas estão de acordo com a 

utilização dos dados. 



Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE 

Núcleo de Comunicação e Humanidades 

Curso de Publicidade e Propaganda 

 

11 
 

não-aparente, o potencial de inédito (do não-dito), retido por qualquer 

mensagem. (BARDIN, 1977, p. 9). 

 

Dessa forma, o propósito deste trabalho é analisar os componentes que configuram 

o relacionamento entre o consumidor x as marcas. Para tal análise, foram criadas três 

categorias: a) Possível reconhecimento da marca, por meio de um questionário 

espontâneo físico e um questionário espontâneo virtual; b) Ações de marketing realizadas 

pelas marcas: em seu contexto físico e também no seu contexto virtual; c) Potencial de 

engajamento de cada marca na Web: investigando o que a Prado perde por não fazer ações 

de marketing em redes sociais; e, apresentando o que a Isabella Fraga não tem de 

resultados em relação a Prado, se a divulgação somente nas redes sociais é capaz de suprir. 

 Cabe ressaltar que para a verificação da categoria um foram elaborados dois 

questionários espontâneos, sendo um físico e uma virtual. Ambos foram estruturados da 

seguinte forma: a) Questionário Físico com uma pergunta: i) Quando você pensa em 

confeitaria em GV, qual a sua favorita? Por quê?; b) Questionário Virtual com uma 

pergunta: i) Quando você pensa em confeitaria em GV, qual a sua favorita? Por quê? 

Cada um dos questionários foi aplicado a 15 pessoas, sendo cinco jovens (com idade 

entre 14 e 21); cinco pessoas de meia idade (perfazendo a faixa etária entre 22 e 45) e 

cinco a pessoas mais velhas (na faixa etária de 46 a 70). 

 O número de participantes foi escolhido aleatoriamente levando em consideração 

que se os resultados apontariam uma probabilidade de obter resultados próximos, 

respeitando as margens de erro caso uma outra quantidade de pessoas fosse entrevistada. 

 

3 O LOVEMARKS: ENTRE A TRADIÇÃO E O NOVO DAS MARCAS PRADO 

E ISABELLA FRAGA  

 

A Confeitaria Prado surgiu em abril de 1970. Fundada por Maria Prado, hoje é 

uma marca estabelecida no mercado de Governador Valadares/MG, no ramo de 

confeitaria. Desde seu início preza pela relação familiar, pela qualidade e pelas receitas 

tradicionais. A família dedicou-se ao crescimento da empresa, devida à grande procura 

dos clientes pelos seus produtos. 

No início, não havia uma preocupação com técnicas de relacionamento com o 

consumidor, porém, com o passar dos anos, esta preocupação surgiu e os gestores se 
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adequaram para criar uma boa relação com seus clientes. Além disso, suas receitas 

mantêm-se até hoje como as receitas originais e seus consumidores permanecem fiéis à 

marca. Apesar de possuir um cardápio variado, o produto mais procurado na confeitaria 

é a rosca, seguido da torta de banana. 

Com 48 anos de empresa, a Prado fidelizou seus consumidores através do sabor 

de seus produtos e da tradição que eles carregam na memória. Por se tratar de uma 

empresa familiar, a proximidade com o cliente ocorre no próprio balcão de atendimento, 

onde os sócios e familiares atendem aos clientes e reforçam os laços de amizade com os 

antigos e novos clientes. “Trabalhar com os consumidores e aprender a pensar como eles 

é como as Lovemarks acontecem”. (ROBERTS, 2004, p. 166). 

O início da empresa Isabella Fraga Boleria ocorreu de forma semelhante à criação 

da Confeitaria Prado. A fundadora da empresa homônima sempre teve o costume de fazer 

bolos em casa para a família e amigos. À medida que as encomendas foram sendo 

requisitadas, o fluxo de trabalho aumentou. A marca produziu bolos para o aniversário de 

personalidades brasileiras: a promoter Carol Sampaio, além do filho e da ex-sogra do 

jogador de futebol Ronaldo Nazário de Lima, o "Fenômeno". 

Por causa do crescimento das demandas de pedidos, em outubro de 2013, Isabella 

Fraga fundou seu primeiro ateliê de bolos na cidade de Governador Valadares/MG. 

Aliado à entrega de seus produtos, havia o desejo de despertar em seus clientes uma 

sensação de aconchego, conforto e um resgate ‘familiar’ por meio do sabor de suas 

receitas. Dessa forma, a confeiteira projetou seu estabelecimento com esse intuito e hoje 

conta com duas lojas na cidade. 

Os espaços têm uma decoração rústica, a fim de criar um ambiente agradável que 

incentiva os clientes a sentirem-se “na casa da vó”. Segundo Isabella, o produto mais 

vendido e famoso da marca é o Bolo de Merengue, por remeter-se à relação do cliente 

com seus avós. Isso é retratado no toque artístico da confeiteira, com a decoração e o 

sabor do bolo. Além desse bolo, outros produtos como os naked cakes e brownies também 

são bastante procurados. 

Com cinco anos de empreendimento, Isabella percebe a importância de se 

relacionar com seus clientes. Seus consumidores gostam de ser atendidos por ela, pois 

acreditam terem um tratamento personalizado. Além disso, ao divulgar nas redes sociais 
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da empresa as encomendas de seus clientes, a proprietária cria aproximação e 

engajamento social com seus consumidores.  

Sobre isso, Kotler e Armstrong (2003) afirmam que 

 
As empresas de referência em marketing se desdobram para manter 

seus clientes satisfeitos, pois clientes satisfeitos repetem suas compras 

e contam aos outros suas boas experiências com o produto. Empresas 

inteligentes têm como objetivo maravilhar o cliente, prometendo 

somente aquilo que podem oferecer e entregando mais do que 

prometem. (Kotler e Armstrong 2003, p. 6) 
 

Apesar da Prado ser uma das pioneiras do segmento na cidade, ela não 

acompanhou às mudanças tecnológicas, que naturalmente fizeram parte do processo de 

evolução do mercado. Além disso, a marca não utilizou os recursos tradicionais de 

marketing, como a televisão, o rádio ou as peças gráficas. O único meio de divulgação 

adotado foi a publicação em catálogos telefônicos para divulgação de seu número de 

telefone, pois em uma sociedade onde não havia mecanismos de busca on-line, essa era 

uma das formas de conseguir alcançar os consumidores. 

Em todos esses anos, a maior ferramenta de comunicação da Confeitaria Prado foi 

a indicação de clientes através do buzz marketing, um termo que define a mensagem 

transmitida naturalmente de um indivíduo a outro. Segundo Cavallini (2008), “O 

sentimento de espontaneidade e ausência do profissional de marketing dão credibilidade 

à mensagem vindo de outro consumidor e por isso têm mais retorno que a mídia 

tradicional” (CAVALLINI, 2008, p. 32). 

Ao contrário da Confeitaria Prado, a marca Isabella Fraga já nasce em um novo 

ambiente de comunicação. A era midiatizada. E por isso, sua fundadora sempre utilizou 

os recursos digitais para promover sua empresa. Através de grandes eventos 

comemorativos que a marca participou, Isabella ganhou notoriedade ao explorar esse 

reconhecimento através da rede social Instagram, que foi popularizado no Brasil no 

período de 2013 e 2014. Por optar pelo marketing digital, a marca nunca fez campanhas 

nas mídias tradicionais, como televisão, rádio ou outdoor. 

No Instagram, a marca possui mais de 20 mil seguidores e alcança seu público 

através de publicações que mostram o ambiente da sua loja, reforçando a possibilidade 

de seus usuários conhecerem a boleria. Sua estratégia consiste também na valorização do 

produto com fotos atrativas e detalhes personalizados dos pedidos dos clientes. Além do 
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marketing digital, a marca utiliza também campanhas periódicas, como a de natal, e nesse 

período faz materiais impressos com abordagens emocionais e de afetividade, como 

defende Gabriel (2010): 

 

Se, por um lado, redes sociais relacionam-se a pessoas conectadas em 

função de um interesse em comum, mídias sociais associam-se a 

conteúdos (texto, imagem, vídeo, etc.) gerados e compartilhados pelas 

pessoas nas redes sociais.[...] Assim, os sites de redes sociais, como o 

Facebook, por exemplo, são plataformas que possibilitam, facilitam e 

potencializam a conexão de pessoas com outras pessoas, ampliando o 

alcance das redes sociais pessoais, e ferramentas de armazenamento e 

compartilhamento que alavancam o volume de mídias sociais criadas 

pelas pessoas. Assim, um site de redes sociais online é apenas uma 

plataforma tecnológica que favorece a atuação das pessoas para 

interagir e compartilhar conteúdos em suas redes sociais. (GABRIEL, 

2010, p. 202) 
 

Para se alcançar os objetivos deste trabalho, os questionários espontâneos físicos 

foram aplicados no centro cidade de Governador Valadares/MG, com o intuito de 

descobrir quais marcas de confeitaria eram lembrados pelos entrevistados. Foram ouvidos 

jovens, adultos e idosos. De 15 respostas, 80% mencionaram a Confeitaria Prado como a 

sua favorita. Dentre os motivos do favoritismo, os participantes reforçaram a tradição, o 

sabor e o aroma, as boas recomendações e a qualidade.  

Com esse resultado, percebe-se que a Confeitaria Prado se manteve na memória 

de pessoas de diversas faixas etárias, inclusive, da geração midiatizada, os mais jovens. 

Isso aponta que a marca, mesmo não tendo presença nas redes sociais, é uma grande 

referência no mercado de confeitaria da cidade e continua presente e forte na memória 

das pessoas. 

Em contrapartida a marca Isabella Fraga Boleria foi lembrada por 1 entrevistado, 

que relatou uma proximidade com a marca. Entre as outras respostas coletadas, os 

participantes mencionaram outras marcas da de Governador Valadares/MG, como 

Padaria Betel e Casa do Bolo. 

No contexto virtual houve uma diferença nas respostas. Dos 15 questionários 

envolvendo jovens, adultos e idosos, 53% relataram a Prado como sua confeitaria 

favorita. Dentre os motivos, mencionaram a qualidade, a confiança, o tempo de mercado 

e a limpeza do local. Outros, afirmaram que o sabor permanece o mesmo há muitos anos, 

fazendo-os lembrar de sua infância.  
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Quando uma marca alcança as lembranças e emoções de seus clientes, por meio 

de técnicas sensoriais, como olfato, audição, tato, visão e paladar, ela tende a ser 

facilmente lembrada, pois essas sensações despertam memórias associadas aos fatores 

sensoriais do corpo humano. Como se sabe, o paladar está diretamente ligado ao olfato. 

E de todos, o olfato é o “sentido que tem acesso neurológico direto ao sistema límbico do 

cérebro ─ que guarda e intermedia as memórias” (BATEY, 2010, p.117). Ou seja, com o 

estímulo certo, a Prado consegue se manter fixa na memória de seus consumidores através 

da tradição familiar de suas receitas. 

Assim como os questionários coletados no centro da cidade, no contexto virtual a 

marca Isabella Fraga Boleria foi relatada por 1 pessoa como sua confeitaria favorita. 

Nesse caso, a entrevistada ressaltou um de seus produtos: o brownie. Na pesquisa on-line 

também foram mencionadas marcas como: Padaria Betel, Padaria Lopes, Benecake, Pão 

Total e Confeito – Bolos e Doces.  

Hoje a Prado se estabelece como uma empresa sólida e de referência na cidade. 

Através da entrega de produtos de qualidade, do atendimento ‘familiar’ e da tradição entre 

gerações, a marca fidelizou seus clientes, tornando-se uma Lovemark. Apesar de não 

operar no âmbito digital, possui um dos maiores triunfos de uma marca de sucesso: o buzz 

marketing. A sua presença na rotina de seus consumidores passa de geração em geração, 

reforçando ainda mais sua notoriedade. A marca Isabella Fraga busca o mesmo ideal, 

oferecendo aos seus clientes produtos de qualidade, aliados às estratégias de marketing 

digital. Sobre isso, Kotler, Kartajaya, Setiawan (2017) reflete:  

 

Embora as empresas on-line tenham conquistado uma fatia significativa 

do mercado nos últimos anos, não acreditamos que irão substituir por 

completo as empresas off-line. Da mesma forma, não acreditamos que 

a ‘nova onda’ do marketing on-line acabará substituindo o ‘legado’ do 

marketing off-line. Na verdade, acreditamos que eles precisam coexistir 

para oferecer a melhor experiência ao cliente. (KOTLER, 

KARTAJAYA, SETIAWAN, 2017, p. 37) 

 

A sociedade está em plena transformação e o mercado acompanha essa mudança. 

Dessa forma, as empresas estão buscando formas de se adaptar a essa nova ambiência 

social. As Lovemarks devem transcender as conexões digitais e fortalecer as conexões 

humanas e afetivas.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante da enorme transformação que as marcas provocam entre o tradicional e o 

digital, acompanhar as mudanças é indispensável para fortificar uma Lovemark e 

consolidá-la na memória dos seus consumidores. As marcas Isabella Fraga Boleria e 

Confeitaria Prado já estão consolidadas no mercado, como apontou a análise deste artigo, 

porém outras marcas também foram lembradas. 

Dessa forma, percebe-se que o mercado já não é mais o mesmo do que na época 

que a tradicional Confeitaria Prado foi inaugurada. A Confeitaria ainda se mantém, 

provavelmente devido a seu posicionamento construído com solidez ao longo dos anos. 

Com o crescimento do mercado e a transformação da ambiência social e da concorrência, 

é recomendável, portanto, que as empresas invistam em publicidade e marketing digital 

para perpetuar a forte presença de suas marcas no mercado e memória dos consumidores, 

pois a era atual é a era da informação. 

Apesar da Confeitaria Prado se abster de novos investimentos para não 

comprometer a qualidade da sua produção, criar sua presença nas mídias sociais para a 

marca é ir além da consolidação ou venda, é perpetuar o simbólico dela tão bem 

estruturado ao longo dos anos, tanto para os consumidores que residem em Governador 

Valadares/MG, quanto, principalmente, para os que já consumiram e migraram para 

outras cidades, estados e países que ainda depositam na marca suas lembranças afetivas. 

A marca é considerada um símbolo na cidade e demonstra que a aproximação é um dos 

pilares que constrói as Lovemarks. 

Gerar lembrança e amor através da marca é um desafio para as antigas e as novas 

empresas. Nos questionários, foram citadas outras marcas e algumas sem a visibilidade e 

o engajamento nas mídias sociais como a marca Isabella Fraga ou a tradição e notoriedade 

da Confeitaria Prado. Diante do mercado altamente concorrido, marcas que trabalham 

com as estratégias do Lovemark tendem a alcançar mais resultados. 

Ao buscar o equilíbrio entre criar um espaço de intimidade, sedução através dos 

sentidos e ainda estabelecer empatia com o consumidor ambas as marcas analisadas neste 

trabalho podem trabalhar através do marketing digital, estendendo para o contexto off-

line. Desse modo, elas tendem a se destacar de outras marcas concorrentes que não se 

atentaram para o relacionamento duradouro com seus clientes. 
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Quando a Isabella Fraga Boleria é mencionada, os consumidores podem associar 

o rosto da fundadora à sua marca e por isso já conseguem identificar seu estilo na 

produção dos bolos e tortas. Com isso, esses consumidores criam um desejo de maior 

contato com a fundadora durante um atendimento. Em contrapartida, a Confeitaria Prado 

se estabelece pelo nome, sem uma imagem pessoal relacionada à marca, o que não impede 

que seus produtos se consolidem através das boas sensações que proporcionam ao 

consumidor, fazendo com que o prazer entre marca e consumidor seja firmado.  

Mediante todo o resultado apresentado, supõe-se que as Lovemarks que se 

estabelecem no mercado on-line e off-line, trabalhando para compreender qual o interesse 

do seu consumidor, o que o emociona e traz laços afetivos à marca firmará ainda mais um 

relacionamento duradouro, que consequentemente é convertido em vendas e fidelização 

desse cliente. 

Apesar de consumir outras marcas, os consumidores ainda assim não esqueceram 

da marca que corresponde a suas expectativas e interação. Portanto, entende-se que 

fatores como memórias afetivas e qualidade dos produtos que tradicionalmente a 

Confeitaria Prado fabrica foram desenvolvidos e estabelecidos por quatro décadas. De 

forma análoga, a forma como a Isabella Fraga Boleria teve seu súbito crescimento sólido, 

presente somente nas mídias sociais, faz com que as marcas possam aprender uma com a 

outra, pois essas formas correspondem a compromisso, empatia e sentimentos de amor. 
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