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Resumo  
Há diversas formas de atrair um consumidor a um determinado produto. Dentre elas, existe o 

Brandsense, que consiste na forma de consolidar a marca ou produto através de fatores que 

usem ou estimulem os cinco sentidos humanos. O case desta pesquisa, o Bar do Horto, 

tradicional na cidade de Belém, é um case de mercado que possui estratégias, neste específico 

caso, não convencionais. O [boca-a-boca], o capital social e os elementos sensoriais podem 

fazer com que este local se torne uma exceção com sua natureza de aspectos inversos de bares 

contemporâneos e, ainda assim, um local de vendas, sucesso e pertinência de mercado: um 

anti-case que deu certo. 
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1. Introdução 

Um dos principais objetivos de muitas empresas no mercado é construir um 

relacionamento emocional com o seu consumidor e as chances disso acontecer aumentam 

ainda mais quando se exploram as experiências sensoriais (VERÍSSIMO, 2015). A maioria 

das decisões de compra é baseada na necessidade ou na emoção (BLESSA, 2007) e quando 

uma marca conseguir integrar, ao seu escopo, todos os sentidos, emanará, por parte dos 

consumidores, respostas mais positivas e satisfatórias (DAMASCENO, 2015). 

Georg Simmel (2006, p.59-60) compreende a sociedade como o significado da soma 

dos indivíduos em interação, onde ela é distinguida em duas diferenciações básicas: forma e 
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conteúdo. Dessa postura intelectual decorre outra caracterização que é o fato de a interação se 

constituir a partir de dois objetivos centrais, a saber: determinados impulsos ou em busca de 

certas finalidades. 

O Branding pode ser compreendido como o conjunto de ações ligadas à administração 

das marcas. Para aperfeiçoar ainda mais os elementos constituintes do Branding, existem 

ramificações. Dentre eles, o Brandsense – um dos principais eixos temáticos deste artigo - 

tem por objetivo despertar nosso interesse, ampliar o comportamento impulsivo de compra e 

permitir que as respostas emocionais dominem o pensamento racional (LINDSTROM, 2005).  

Reproduzir uma música para assim criar um ambiente único em uma loja, a fragrância 

do “carro novo” ou a textura do banco de couro do veículo, a degustação de produtos novos 

de uma marca no supermercado e o redesign de uma embalagem são estratégias de marketing 

sensorial. Ações estas que, passam a fazer parte da esfera social e cultural, influenciando a 

vida das pessoas (MARTINS, 2006).  

Quando utilizado da forma adequada e contextualizada ao posicionamento da marca e 

ao segmento de público, as empresas podem alcançar uma personalidade inconfundível. 

Todavia, esse movimento de mercado ainda parece carente, e utilizado menos ainda pelo 

objeto desta análise, o Bar do Horto, tendo em vista que praticamente todas as técnicas de 

comunicação usadas hoje têm uma coisa em comum: são baseadas em dois sentidos – imagem 

e som (LINDSTROM, 2005).  

Contudo, um fator pode reverter totalmente o conceito de uso “correto” de estratégias 

de Brandsense, o humano. Como embasa a pesquisa realizada no próprio ponto de venda do 

bar e após, fundamentada através dos conceitos de capital social e sociabilidade. Ainda assim, 

tudo perpassa em como nós reagimos em relação às experiências sensoriais, como foi 

percebido através das entrevistas feitas com os interlocutores, que eram prioritariamente 

pessoas residentes em Belém, que frequentavam o Bar do Horto. 

O Bar do Horto existe há mais de 9 anos e é localizado na passagem do Horto, entre as 

ruas Mundurucus e Conselheiro, em frente à praça do Horto, na cidade de Belém. Tendo uma 

localização privilegiada por situar-se nas redondezas de locais históricos da cidade, como o 

Cinema Olympia - o cinema mais antigo do Brasil em funcionamento - e Praça da República - 

onde também está localizado o Theatro da Paz. O que poderia ser um excelente case de que 

na prática todas essas definições anteriormente citadas funcionam, é um exemplo de ir contra 

tendências e ainda assim, ter pertinência de mercado.  



    

O Bar do Horto atrai predominantemente jovens
5
, mas também uma parcela de 

pessoas idosas
6
 (geralmente de 3 a 8, no máximo). A predominância do público mais jovem 

ocorreu desde 4 anos atrás. Com o aumento da freqüência deste público, o dono do 

estabelecimento prolongou o horário de funcionamento do bar, estendendo-se até meia noite 

ou uma hora da manhã, e não até às nove da noite como acontecia anteriormente. A pesquisa 

de campo ao Bar do Horto para este estudo aconteceu em dois dias, o primeiro pela parte da 

tarde e o segundo pela parte da noite.  

O trabalho contou com pesquisa etnográfica, realizada a partir de um roteiro semi-

estruturado, com os frequentadores, o campo contou com um total de 7 interlocutores, sendo 2 

da terceira idade e 5 jovens, dando mostras da diversidade etária do público que frequenta o 

local. Foram utilizados nomes fictícios para preservar as identidades dos interlocutores. 

Analisar o público que frequenta o local não poderia, apenas, contar com a variável 

econômica, mas também com a comportamental. Apesar de sua estrutura simples, no geral, o 

bar é frequentado por todos os tipos de classes sociais que se identificam de alguma forma 

com a ideia social oferecida na existência do bar, algo mais voltado para uma parcela da 

sociedade que deixou de identificar bares mais caros ou outras casas de festas como local de 

saída rotineira. 

Como Kotler (2000, p.289) afirma: “Os compradores podem ser classificados de 

acordo com os benefícios que procuram. ” No caso do bar, os compradores procuram o 

benefício de ir a um local central da cidade, da maneira em que gostam e querem se vestir, ver 

pessoas de qualquer classe social consumindo, conversando e desenvolvendo interações 

sociais. 

Veremos a seguir como esse marketing sensorial se encaixa no Bar do Horto, na forma 

de anti-case pois, ao longo da pesquisa de campo realizada por este trabalho, foi perceptível 

que o dono do Bar, em nenhum momento, preocupa-se diretamente com a questão dos 

sentidos no impacto da venda e da relação do consumidor com o produto/local de venda.  

 

2. Não há regra sem exceção: o Brandsense e o Bar do Horto 

 Uma das frases famosas do dramaturgo castellano Miguel de Cervantes: “Não há regra 

sem exceção”, encontra se exemplificada no objeto desta análise, o Bar do Horto. Mas antes 

de compreendermos a exceção, necessitamos entender como a regra se configura. Os 
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conceitos de marca e branding convergem em relação a se direcionarem tanto para questões 

abstratas quanto para concretas. Assim, a marca é uma conexão simbólica entre uma 

organização, sua oferta e o mundo de consumo (PEREZ, 2004) e o branding é uma técnica 

usada pelos profissionais de marketing para estabelecer, por meio de estudo, uma posição 

concreta para a marca, tanto em formato racional, quanto emocional (OLIVEIRA e BRAGA, 

2013, p. 02).  

Com ênfase no emocional, o Brandsense ou marketing sensorial, atribui a um produto 

ou serviço, experiências e características únicas para dessa forma se destacar na memória do 

consumidor e assim criar uma singularidade diante de seus concorrentes, como destaca 

Damasceno: 

O traço individualizante que a marca sensorial propõe é de uma experiência única 

gerada a partir de significados simbólicos que são atribuídos a marca e ao produto 

mediante uma extensiva comunicação dirigida e também pela segmentação de 

marcado que prima pela individualização como um traço necessário para uma 

marca poder se relacionar melhor, explorar mais os pontos de contatos, exercer 

uma experiência sinestésica mais acurada nos rituais de consumo. (2015, p. 3). 

 

Sendo assim, nota-se a importância do uso dessa ferramenta, tendo em vista que para 

uma marca, somar esforços que possuem como objetivo reforçar seu posicionamento social, já 

que, a mesma é como define Perez (2004, p. 15): “uma espécie de ‘máquina’ de produzir 

significações e, nesse sentido, opera na construção de um determinado locus social”. Na 

prática, as marcas precisam se adaptar para que a sensorialidade não destoe da identidade e 

imagem já consolidada por elas (DAMASCENO, 2015). As mesmas devem criar cada 

elemento de forma a ser tão forte, tão capaz de funcionar sozinho, e ao mesmo tempo tão bem 

integrado que possa levar a marca a um novo patamar de familiaridade (LINDSTROM, 

2005). Todo esse apelo emocional que necessita ser evocado transcende as ferramentas do 

marketing e se apóia também na ciência, como exemplifica a colunista do site ideia de 

Marketing, Sabrina Kelly: 

De acordo com a neurociência, o ser humano possui uma determinada capacidade 

sensorial e essa capacidade faz com que estabeleçamos relações com tudo aquilo 

que se parece com um sonho, um desejo, uma fantasia ou satisfação. Quando uma 

marca proporciona tal sensação ao cliente, aquele indivíduo é impulsionado a 

consumir tal produto ou serviço para satisfazer a relação que seu cérebro criou. O 

principal objetivo é criar uma lembrança agradável, a famosa sensação de compra 

bem feita e satisfatória (KELLY, 2016). 

 

 Como exposto acima, a sensibilidade decorrente dos sentidos é um mecanismo que 

pode ser facilmente utilizado pelas marcas. Entretanto, essas definições de marca, branding e 

Brandsense ou marketing sensorial que outrora convergem em relação a aproximação com o 



    

consumidor, podem se tornar um grande desafio na prática. Como foi observado por Juliano 

(19 anos), “por mais que aqui seja um lugar não muito higiênico, a sensação de pertencimento 

que o local dá para gente supera todos os empecilhos”. 

 O Brandsense pode ser aplicado em vários formatos de comunicação, seja na criação 

de propagandas cheias de recursos gráficos, cores e formatos impecáveis, um jingle 

inesquecível que não conseguimos arrancar da nossa memória (DAMASCENO, 2015) e 

outros. Um dos principais canais de comunicação desses recursos para uma marca é o seu 

ponto de venda, o qual oferece infinitas possibilidades de contato sensorial com o seu 

consumidor. O Bar do Horto, por se tratar de um exemplo de empresa que não possui outro 

meio de comunicação que não seja seu próprio PDV, (ponto de venda), faz com que as ações 

deste estudo estejam centradas neste fato e nas formas de relação com o cliente/sujeito no 

PDV. 

 Segundo Regina Blessa (2007), todos os pontos de contato com o consumidor, dentro 

do estabelecimento precisam estar em harmonia com a proposta da marca. É no ponto de 

venda que convergem todos os elementos que compõem a venda: o produto, o consumidor e o 

dinheiro. Dessa forma:  

...explorar os cinco sentidos dos consumidores no Pontos de Venda (PDV’s) é 

muito importante para o negócio oferecendo uma loja com ótima iluminação, 

produtos bem expostos com secções de fácil localização, mix de produtos 

adequado ao público que frequenta o PDV, som ambiente, aromatização, sempre 

suportados por uma equipe de vendas bem treinada e atenta para reais necessidades 

de seus clientes (BLESSA, 2007, p. 37).  

 

Em contraponto, o que poderia se tornar um meio de comunicação de um case, no Bar 

do Horto é na verdade, aplicando a citação exposta acima, pode se definir mais próximo de 

um anticase. Todavia, para uma melhor observação dos pontos de contato do PDV do bar 

com os seus consumidores, fragmentaremos os sentidos para uma atenção reforçada na 

convergência dos conceitos de Brandsense e o que se apresenta de fato no objeto desta 

análise.  

Contudo, contrariando a lógica de mercado, o Bar do Horto é um ponto tradicional e se 

mantém há mais de 8 anos em uma rua que é fora da rota de transportes públicos e até de 

difícil acesso de carros em Belém. O lugar traz esse nome por se localizar em frente ao Horto 

Municipal de Belém, criado pelo político Antônio Lemos no século XVII.  

O proprietário do estabelecimento, o Paraense Germano Margalho de 50 anos, mantém 

o lugar, basicamente, com a mesma estrutura desde a sua criação e afirma não se importar 

com a ausência do negócio nos meios digitais, mesmo com a recente abertura de outro bar 



    

bem ao lado que traz uma proposta mais atualizada de serviço, seja em relação à comunicação 

(sendo presente no Facebook e Instagram) quanto ao design da marca e do lugar. O conceito 

do Bar do Horto que está longe de se encaixar como um lugar “gourmetizado
7
”, é bem 

resumido pelo escritor e roteirista do Estadão: 

Não pense que é fácil ser meio intelectual, meio de esquerda em nosso país. A cada 

dia está mais difícil encontrar bares ruins do jeito que a gente gosta, os pobres estão 

todos de chinelos Rider e a Vejinha sempre alerta, pronta para encher nossos bares 

ruins de gente jovem e bonita e a difundir o Petit gâteau pelos quatro cantos do 

globo. (PRATA, Estadão). 

 

Apesar dos desafios econômicos terem chegado à produção de cerveja no Brasil, com 

queda em março de 20% em relação ao ano passado segundo o site G1, o Bar do Horto parece 

não ter sentido o período instável e continua atraindo pessoas de várias classes sociais, e que é 

um dos fatores que atrai também a ida de consumidores como ratifica o estudante Leonardo 

de 20 anos. A construção sensorial do Bar do Horto apresenta inúmeros déficits que serão 

listados a seguir. Através de autores e pesquisadores como Lindstrom (2005), Fujisawa 

(2006), Batan (1992), França (2015) e Ackerman (1992) será aqui também dita como a 

construção da imagem de um estabelecimento pode ser feita através da construção dos 

sentidos e como o Bar do Horto se aplica, praticamente que, inversamente a essas conclusões 

inseridas a partir do estudo. 

 Além de comprovar, através de um outro estudo sobre a sociabilidade a partir de 

Simmel (2006), como o bar pode ser considerado um sucesso de público e vendas se ele não 

apresenta nenhuma das características dadas como estratégia para convencimento de compra 

do consumidor ou frequentador final. O Bar possui fortes relações humanas em que não se 

atribuem diferenças econômicas e sociais entre os indivíduos que o frequentam, fato ratificado 

através do conceito de capital social de Bordieu (1998, p.67), o autor define capital social 

como “um conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão vinculados a um grupo, por sua 

vez constituídos por um conjunto de agentes que não só são dotados de propriedades comuns, 

mas também são unidos por relações permanentes e úteis”. 

 

3. As aparências enganam 

A visão é o sentido mais bem aproveitado na comunicação, sendo que a percepção 

humana é primeiramente tocada por esse sentido. Os estímulos visuais ajudam o consumidor a 
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escolher determinada marca, onde há certo nível de percepção, em que primeiro o consumidor 

vê o produto, sem comprometimento e escolha, e um segundo nível que é o do enxergar, 

quando o produto que é notado pelo consumidor. Os produtos, em alguns casos, são similares 

visualmente? Para que o consumidor os perceba como iguais ou similares. Desta forma, é 

preciso que a empresa estabeleça uma imagem diferenciada do produto/marca, de forma que o 

consumidor consiga perceber essa diferença. 

Diferindo a percepção visual, é essencial para gerar um destaque de objeto, assim 

como numa análise de ponto de venda, onde um destaque pode ser essencial para que o 

produto seja percebido em destaque na gôndola, conforme analisa (falar do autor, o que 

pesquisa e contextualizar a frase que vocês usarão dele no que foi dito anteriormente): 

As cores selecionadas para a criação de um logotipo ou embalagem são 

cuidadosamente pesquisadas, uma vez que são elas as responsáveis pela primeira 

impressão do produto nas gôndolas de supermercado. A embalagem tem a 

capacidade de chamar a atenção do consumidor, o as características do produto. 

(FUJISAWA, p. 68, 2006). 

 

Mesmo sabendo que, de acordo com Lindstrom, a visão é o sentido mais usado pelas 

estratégias publicitárias, ao utilizar o Bar do Horto como instrumento de pesquisa sobre 

marketing através dos sentidos, é possível perceber que um apelo para a visão dos 

consumidores não é explorado pelo proprietário do bar.  

 
Figura 1: Frente do bar 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos autores 

Como o local (Figura 1) possui iluminação falha e ausência de planejamento de sua 

fachada, é possível concluir, a partir das entrevistas, que o bar possui poucos atrativos através 

da visão do consumidor. Ao ser indagado sobre atrativos que envolvem a percepção visual do 

que lhe rodeia, Leonardo, estudante de 21 anos, analisa que a simplicidade lhe chama mais a 

atenção no Bar do Horto. Com difícil percepção e que normalmente seria um fator repelente 

de frequentadores, a visão, na verdade, torna o lugar ainda mais fora do padrão comercial e 

chega a ser um atrativo como corrobora Leonardo no comentário acima. 

 



    

4. Panela velha é que faz comida boa 

Em comerciais, spots, jingles ou até mesmo na ambientação do ponto de venda, o 

recurso auditivo pode ser explorado de diversas formas, sendo a audição o segundo sentido 

mais utilizado em relação em percepção, o que ouvimos pode ser diretamente ligado com 

nosso humor. Segundo Martin Lindstrom (2011), esse sentido pode ter a capacidade de tocar 

o consumidor de duas formas: o ouvir e o escutar. Quando apenas ouvido é em relação à 

recepção da informação, mas quando é escutado, significa que o estímulo auditivo está 

gerando uma reação no receptor. 

A música exerce poderosa influência sobre a atividade muscular, que aumenta ou 

diminui de acordo com o caráter das melodias empregadas; quando a música é 

triste ou seu ritmo lento, e em tom menor, a música diminui a capacidade de 

trabalho muscular a ponto de interrompê-lo de todo se o músculo estiver fatigado 

por um trabalho anterior; tons isolados, escalas, motivos e simples seqüências 

tonais exercem um efeito energizante sobre os músculos; a música pode, 

positivamente, modificar o metabolismo.[...] (BATAN, p. 25, 1992).  

 

Esse sentido pode ser aplicado ao Brandsense quando observamos que existem marcas 

que possuem seus próprios sons característicos, em diversas escalas, o consumidor já 

reconhece uma marca pela sua vinheta ou até mesmo por uma trilha sonora de um comercial 

televisivo.  

O Bar do Horto, como elemento auditivo, possui apenas uma caixa de som em seu 

ponto de venda (Figura 2). Lá, são tocadas apenas músicas que o dono do bar ou alguns dos 

seus clientes mais antigos gostam. A estudante de 20 anos, Carolina, quanto perguntada sobre 

as músicas do bar, diz que por não se interessar pelo ritmo, não se recorda de nenhuma 

experiência marcante em relação as músicas.  Bregas, flashbacks, dentre outros estilos mais 

antigos são os gêneros musicais tocados na caixa de som do proprietário, que não raramente 

usa as próprias estações de rádio de Belém, contrariando os estilos musicais jovens, como 

sertanejo e pop, que são tocados em outros bares, onde seus frequentadores são da mesma 

faixa etária, porém com o poder aquisitivo relativamente maior.   

 
Figura 2: Quadro com fotos dos clientes fiéis 

 



    

Fonte: Acervo dos autores 

 

Um dos pontos mais interessantes da caixa de som presente no bar é seu 

direcionamento. O dono do bar não aparenta se importar com o gênero de música mais 

escutado pelos jovens, e sim, apenas com o gênero atribuído pelo seu gosto pessoal e de seus 

amigos mais próximos, que, por mais que frequentem o bar rotineiramente, não são os 

consumidores que sustentam o bar, e nem a sua fama pela cidade. 

 

5. Tocando o bar 

O tato pode ser um sentido e usufruído diretamente no momento da compra e/ou 

consumo do produto/serviço, inclusive já no ponto de venda, como por exemplo quando se 

visita uma loja de roupas, há sujeitos que apreciam tocar os tecidos assim, quando compra-se 

alimentos, desejamos tocar os diversos produtos antes de adquiri-los. Muito disso é por conta 

da espessura e conforto, quando tocamos algo que não agrade, desejamos distância daquilo.  

O tato pode estimular o consumidor a ter sensações únicas. O contato físico com o 

produto gera satisfação e prazer antecipado à posse do produto e, em alguns casos, 

pode ser etapa indispensável do processo de compra. É um sentido muito 

trabalhado no design do produto. (FRANÇA, 2015, p.06).  

 

Assim como satisfazemos nosso desejo, o ato de tocar está para sentir e conectar aos 

objetos. De acordo com Marc Gobé (2002), como o tato é uma forma literal de se apossar de 

um objeto, as lojas podem realmente proporcionar aos clientes uma conexão emocional 

interessante com o produto, através de uma satisfação imediata do desejo de tocar. 

 O Bar do Horto não possui nenhuma forma de conexão direta com o consumidor 

através do tato. Nesta ocasião, o tato está presente no momento em que o cliente está no 

interior do Bar e se relaciona com objetos pertencentes a estrutura do ponto de venda. Como 

exemplo, a sujeira acumulada dentro do ambiente pode até passar despercebida entre alguns 

consumidores menos atentos, mas isso não significa que ela não está lá. Ao ser questionada 

sobre o tato, Luana diz não se importar pois alega que o vento que bate no Bar é bem gostoso 

e não deixa ficar quente. 

Contrariando frequentemente normas de higiene, o Bar consegue ser bem visto pela 

população que o frequenta mesmo com esses e outros empecilhos (a maioria proveniente de 

uma gestão que vai contra as regras ditas pela sociedade) existentes. 

 

6. Cheirando mal 

O olfato é a captação de aromas de ambiente, sendo diretamente ligado à memória 

quando percebemos que um cheiro é uma representação de outro, feito para nos causar um 



    

efeito emocional sobre determinado objeto. Diane Ackerman (1992) afirma que, na realidade, 

só 20% do lucro das indústrias de perfumes vêm de perfumes destinados às pessoas; os outros 

80%, de perfumes para os objetos de nossas vidas. Neste sentido, continuar interpretando a 

representatividade destes números e o que significam 

O olfato não necessita de intérprete, o que não acontece com os outros sentidos. O 

efeito é imediato e não diluído pela linguagem, pelo pensamento ou pela tradução. 

Um aroma pode ser extremamente nostálgico, porque deteta imagens e emoções 

poderosas, antes que tenhamos tempo para editá-las. (ACKERMAN, 1992, p.?). 
 

A percepção olfativa aplicada através do Brandsense pode ser exemplificada como um 

cheiro característico. No caso do Bar do Horto, o olfato não chega nem perto de ser usado 

como uma estratégia de venda ou obtenção de novos consumidores. Na verdade, o olfato é 

mais uma área que repele o consumidor. O banheiro com odor e aparência desagradável 

somado a uma grande vala na frente do estabelecimento junto com o forte cheiro de cigarro 

dos consumidores, como afirma Lucas, estudante de 22 anos: "O cheiro do cigarro me sufoca 

às vezes, e sempre me deixa indeciso sobre frequentar ou não o Bar mais vezes", transforma o 

ambiente em um cheiro característico, porém não muito agradável ao ser comparado com 

outros estabelecimentos que utilizam esta mesma estratégia. 

 

7. O de sempre, por favor 

O paladar é um sentido que se completa pelos outros, sendo ligado quimicamente ao 

olfato, também pode ser contemplado pela visão e tato, onde as cores, formas e espessuras são 

fatores que se ligam ao paladar, porém estão em outros âmbitos dos sentidos humanos.  

É possível tirar vantagem do aroma sem incluir o paladar. Contudo, o paladar sem 

o cheiro é praticamente impossível. O paladar está intimamente relacionado ao 

olfato, mas também está intimamente relacionado à cor e ao formato. 

(LINDSTROM, p.101, 2011) 

 

 O paladar é uma forte estratégia de marketing, contudo, necessita do apoio de outros 

sentidos para tornar a compra efetiva, dessa forma, o cliente sentirá estranhamento ao produto 

se esse possuir o cheiro e consequentemente o paladar satisfatório, mas apresentar um visual 

inusitado.  

Como Lindstrom destaca que, unir o olfato ao paladar pode atrair boas oportunidades 

para os donos de estabelecimento fixarem sabores e essências em seus clientes. Porém, o Bar 

do Horto, já tendo um déficit no olfato, não consegue ter um grande apelo no paladar. 

 A única forma de atrair seria pelas comidas que o local disponibiliza. A tradicional 

coxinha de bacalhau (que custa R$ 5,00) e entre outros sabores são unanimidade entre quem 



    

as come como a estudante de 20 anos, Bárbara afirma: "a coxinha do horto é uma das 

melhores que eu já comi". O petisco é mais pedido segundo o proprietário, mas devido as 

condições indevidas em que o alimento se encontra no local, dificilmente chamaria a atenção 

apenas pelo gosto. 

  Em relação ao preço das cervejas, o estabelecimento fica na média de outros bares 

semelhantes, como afirma à universitária Ravena Srur de 19 anos: “Eu acho que é um preço 

normal, não acho caro, mas também não acho barato”. Outro detalhe relevante é que a rua 

diariamente agrega um grande número de usuários de drogas, o que segundo o dono do bar é 

ruim para os negócios, pois apesar dessas pessoas não consumirem no seu ponto, o perímetro 

acaba sendo intitulado como lugar de drogados, prejudicando a imagem do bar e também a 

ida dos consumidores, como corrobora o aposentado de 65 anos conhecido como Seu 

Noberto: “Eu só acho errado uma coisa: muita droga aqui, muita droga... É que eu não to 

gostando. Eu to quase pra voar”.  

A falta de fiscalização policial ratifica o fato. Entretanto, também fortalece a ideia de 

lugar libertário, aonde as pessoas vão para conversar, beber, que possui todas as classes 

sociais e gêneros e não há julgamentos como corrobora o estudante de 23 anos Romário 

Fernandes: “aqui eu posso conversar com pessoas que não vão estranhar a nossa roupa, nem 

nosso comportamento. Tem pessoas de várias classes sociais, que apenas conversam e se 

sentem felizes”.  

Isto pode ser reforçado através de relações sociais, a partir de Breiger (apud 

RECUERO, 2005, p. 02), que explica que os indivíduos são conectados a outros indivíduos 

através de relações sociais. Entretanto, essa conexão entre um indivíduo e uma instituição ou 

grupo torna-se um laço de outra ordem, representado unicamente por um sentimento de 

pertencimento. 

 

8. Considerações finais 

 

A percepção humana é a maior responsável por parte das ações feitas humanas. Ao 

tratar de consumo e poder de escolha é inegável a importância das técnicas sensoriais como 

atributos formadores de opiniões e ideias natas a mentalidade e percepção da sociedade. Os 

consumidores na maioria das vezes permitem se ser guiados pelos sentidos, mesmo que eles 

não estejam respondendo com exatidão, já que, é simples enganar alguém apenas pelo 

sentido. 

O Bar do Horto se configura como um anti-case quase perfeito, pois, apesar de não 

estar presente em mídias onlines alternativas, quiçá nas tradicionais e consegue sustentar-se 



    

apenas pelo boca a boca, configura se como um local de resistências de mercado e sociedade. 

Os consumidores que são atraídos para o bar, basicamente, buscam o oposto do que é lhe 

mostrado e vivenciado como óbvio, sofisticado e globalizado nas mídias. O consumidor do 

bar é atraído exatamente pelas sensações e experiências que em algumas situações chegam a 

repelir outros possíveis consumidores. 

E a análise não se restringe apenas a bares. Há inúmeros lugares dentro e fora da 

cidade de Belém que são estáveis financeiramente e ganham clientes fixos por causa da 

caminhada contra o óbvio, o gourmet e continuam anônimos. É o popular conhecido como o 

“podrão” da esquina, o amigo que corta o cabelo no lugar mais barato, a xerox ou impressão 

mais em conta. São estabelecimentos que atraem pela única exclusividade de não serem 

exclusivos. É curioso um modelo de negócio ser estável com tantas características que 

aparentemente deveriam lhe prejudicar. Mas há um fator que é totalmente invariável no 

mercado, o fator humano. Apesar de todos os contras, o Bar do Horto em Belém do Pará é um 

lugar de acolhimento, de construção e vivências de Brandsense. 
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