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RESUMO
Este estudo tem como tema entender a transformação da melissa como
marca para Lovemark, a partir da prática do branding. Como objetivo geral explicar
essa transformou em uma lovemark, a partir da percepção de suas consumidoras,
trazendo o embasamento teórico de maneira que englobou os conceitos de
lovemark, branding, brand Equity, posicionamento e identidade. Quanto aos
objetivos especificos: Identificar grupos de melisseiras no Facebook, caracterizar as
percepções das mesmas de acordo com os indicadores escolhidos, através do
Facebook e avaliar as etapas de branding que a marca utilizou de acordo com a
percepção das melisseiras. Para isso foram aplicados métodos de pesquisa
bibliográfica e estudo de caso, no intuito de entender como a Melissa emprega as
práticas e conceitos de comunicação para estabelecer uma relação com suas
consumidoras. Após a aplicação da pesquisa, partiu-se para a análise de dados, que
evidenciou que o posicionamento da marca como uma lovemark é percebido pelas
suas fãs e por isso conseguiu estabelecer um relacionamento afetivo. Dessa
maneira, ao proporcionar também um universo de experiências, a Melissa
conquistou muito respeito e amor, o que favorece para a estabilidade de sua relação
com as melisseiras.
Palavras-chave: Branding. Lovemark. Melissa.
ABSTRACT
This study has as its theme the use of the concept that positioning of lovemark
and branding by the Melissa brand. Its general purpose is to explain how Melissa
brand transformed into a lovemark from the perception of its consumers, bringing the
theorical basis to involve the concepts of lovemark, branding and brand equity. As a
specific objective: a) Identify groups of Melissa lovers on Facebook, b) Characterize
their perceptions according to the chosen indicators, through Facebook, c) Evaluate
the stages of branding that the brand used according to the perception of
melisseiras. For this, we used methods for the application of bibliographic research
and case study, in order to understand how Melissa uses the practices and concepts
of communication to establish a relationship with your consumers. After applying the
research, we started with the data analysis, which showed that the positioning as a
lovemark is perceived by its fans and that the brand was able to establish an
affective relationship associated with the brand. In this way, by also providing a
universe of experiences, the brand has earned a lot of respect and love, which favors
the stability of its relationship with the melisseiras.
Keywords: Branding. Lovemark. Melissa.
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1 INTRODUÇÃO

Durante muitos anos, as empresas voltaram-se para a comercialização de
produtos em massa, o que provavelmente isolou o cliente no processo estratégico
das vendas efetivamente. A busca pelo entendimento do comportamento do
consumidor não era um dos assuntos mais estudados, visto a procura
provavelmente era maior do que a oferta. Entretanto com o passar do tempo, essas
tendências mudaram e Gabriel (2010. p. 109) afirma: “Estamos chegando em uma
época na qual a interatividade e a experiência são os principais aspectos para o
sucesso das estratégias de marketing.” Ou seja, um produto não se vende mais
sozinho, ele precisa do apoio de estratégias comunicacionais que levem as
empresas a fidelizar seus clientes, e que ao invés de apostarem na quantidade das
suas vendas precisem prezar por sua qualidade e retorno.
Uma empresa deve buscar ser relevante, proporcionar experiência ao
consumidor, despertar interesse e curiosidade, o que levou a tornarem-se alvos dos
estudos de marketing e estratégia. Light e Kiddon (2011, p. 50) comentam: "uma
marca é a promessa de uma experiência. Se você está prometendo aos
consumidores que sua marca representa um valor superior e oferece uma
experiência diferenciada e relevante, você está praticando o branding."
Praticar o branding ou a gestão de marcas é criar um valor para o seu
consumidor envolvendo em uma experimentação positiva ligada à marca. Dentro
deste processo também é importante entender o conceito de uma lovemark1, ou
seja, como uma marca cria um nível superior de relação com suas consumidoras,
como o case da marca Melissa.
O desafio deste estudo é aplicar todos esses conceitos e buscar explicar
como a Melissa se transformou em uma lovemark a partir da percepção das
melisseiras2, tendo como objetivo especifico: a) Identificar grupos de melisseiras no
Facebook, b) Caracterizar as percepções das mesmas de acordo com os
indicadores escolhidos, através do Facebook, c) Avaliar as etapas de branding que a
marca utilizou de acordo com a percepção das melisseiras.

1

Lovemark: Trata-se de um termo que expressa uma verdadeira relação de amor e respeito entre
consumidores e marcas.
2 Melisseiras: Consumidoras que calçam os sapatos da marca e se tornaram fãs.
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A partir do contexto apresentado este artigo pressupõe a compreender a
gestão de comunicação da marca Melissa, que contribuiu para a sua construção
como uma lovemark.
A relevância do tema abordado conectou-se ao contexto de mudanças no
cenário econômico, que em diversas vezes pode arruinar as vendas de uma
determinada empresa. A quantidade e qualidade de ofertas e opções de produtos e
serviços, cobra das empresas diferenciais essenciais que vão além de posicionar o
produto. Percebe-se que as organizações precisam desenvolver a capacidade de
gerar empatia no consumidor, que por muitas vezes não está somente em busca de
benefício, mas também da experiência que envolve durante todo o processo de
compra e utilização do produto/serviço.
Mercadologicamente e academicamente, entender o comportamento e a
visão das fãs dos clubes da marca, torna-se uma abertura de portas para as
empresas implementarem não só o conceito de branding e sim praticá-lo para
tornar-se uma lovemark. Deste modo integra-se uma maneira de trabalho que ao
longo prazo construirá uma marca com um valor maior. Esta análise comunicacional
torna-se essencial na medida em que se busca a confirmação do posicionamento da
Melissa no mercado, pois utilizar ferramentas e conquistar consumidoras fiéis é uma
atitude complexa que exige conhecimento e dedicação.
Para a autora, a motivação de dissertar sobre o tema foi buscar saber como a
Melissa tornou-se uma lovemark, o que gerou a curiosidade foi a identificação pela
marca e conceitos comunicacionais, aliado ao sentimento de que quem consome
também (é) fã da Melissa. A pesquisa também contribui para o seu crescimento
como uma profissional da área de Publicidade e Propaganda, a partir de
metodologias e técnicas de branding.
Apresentado o panorama deste artigo científico, introduzimos o assunto a
partir do seu primeiro capitulo que apresenta o conceito de uma marca o qual é
fundamental para chegar aos processos de gestão de marcas e os resultados da
pesquisa.
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2 MARCA
Neste primeiro capitulo será abordado o conceito de marca, seu contexto e
definições. O que é possível notar é que este fenômeno não provém de uma origem
recente, as marcas começaram na antiguidade.
Sampaio (2003) comenta que a trajetória das marcas tem seu inicio na Idade
Média o que foi necessário para o comércio diferenciar seus produtos devido à
concorrência através das denominações comerciais, as trademarks3.
Bassat (1999) diz que os romanos utilizavam pinturas como uma maneira de
identificar comerciantes e seus produtos, o que era eficaz para a população
analfabeta.
Inserido neste contexto, o conceito deriva de brand ou brandr, que significa
marca. Kotler e Keller (2006) definem uma marca como um nome, termo, sinal,
símbolo ou design, ou até mesmo a combinação de todos esses elementos, que tem
como objetivo identificar os serviços ou produtos de um fornecedor para que se
diferencie de outros concorrentes.
Diante deste cenário e contextualização pode se perceber que o consumidor
possivelmente passou a enxergar diferenciais nos produtos o que também poderá
ter sido o essencial para o desenvolvimento do comércio durante muitos anos, desta
forma a marca que alcançasse o êxito de fixar o nome no mercado de modo positivo,
provavelmente teria um desenvolvimento melhor diante dos seus consumidores da
época.
Em algum momento no final da década de 1980, surgiu uma ideia explosiva:
marcas são ativos, tem patrimônio e determinam o desempenho e a
estratégia do negócio. Imaginar as marcas como ativos deu inicio a uma
sequência de mudanças drásticas e profundas, alterando percepções sobre
marketing e gestão de marca. (AAKER, 1998, p. 19).

Com o passar do tempo pode-se notar evolução na educação, no mercado, e
no setor tecnológico. Alinhado a essas mudanças o comportamento de consumo
também tem passado por grandes transformações o que possivelmente levou com
que as pessoas desenvolvessem seu senso crítico em relação aos produtos e
serviços.

3

Trademarks: marca registrada em português, que não apenas identifica que os produtos que são
fabricados pelas empresas, mas também os serviços que são oferecidos aos consumidores. É um
catalisador de todo investimento e que passa ser a principal vitrine e patrimônio do negócio sejam
eles globais ou locais.

6

Parte dessas transformações em parte foi graças à tecnologia e internet, o
que poderá ter feito com que a população tenha um nível maior de conhecimento,
salientando sua participação ativa em todos os aspectos de sua vida como também
no seu modo de consumo consciente ou inconscientemente.
O extraordinário volume de informações que cada pessoa recebe
constantemente é maior do que nunca visto em toda a história da
humanidade. A televisão, o rádio, a imprensa e todas as manifestações da
indústria cultural - sem contar a própria propaganda – são fontes
permanentes de alterações da percepção social, política, cultural de todas
as pessoas. (SAMPAIO, 2003, p. 233).

O novo papel que as marcas adotaram, sua complexidade e proporção trouxe
o anseio por uma gestão de marcas que podem favorecer as novas concepções do
consumidor em relação a elas.
O desenvolvimento dos procedimentos de atribuir valor e significado a bens
materiais – produtos e serviços - envolve um trabalho mais cuidadoso e complexo
para desenvolver marcas, enfatizando o crescimento e a importância de uma gestão
de marca voltada para o consumidor e o branding, que no próximo subcapitulo será
explicado o conceito detalhadamente.

2.1 Branding

Neste segundo capítulo será tratado sobre o conceito de branding como
ferramenta e seus processos para aplicação à marca.
A seguinte afirmação do autor expõe o papel do branding. Pavitt (2003, p. 21),
explica que “branding é principalmente o processo de afixar um nome e uma
reputação para algo ou alguém.”. O que nos leva a perceber que o papel do
branding é fortalecer os vínculos e aumentar a reputação da empresa, instigando a
lealdade dos clientes e consumidores com base na confiança que é gerado com a
marca. Para Aaker (1998, p. 19) “A lealdade da base de consumidores reduz a
vulnerabilidade da ação competitiva.”
Indica-se que uma empresa vá além da conquista do seu espaço no mercado.
É necessário estar presente no coração de seus consumidores. Martins (1999, p.
21), afirma que “o triunfo das marcas bem-sucedidas é associar à essência do
produto a emoção que existe no imaginário coletivo.”. O que se pode observar é que

7

esta afirmação também reforça a visão do consumidor quando relacionado a uma
marca. Entende-se que na maioria das vezes as empresas provavelmente em
alguma parte do processo, preocupam-se mais com o produto em físico em si e
posteriormente com a sua marca. Mas o que pode ser presumível é que o
consumidor percebe é que o diferencial de uma marca é as suas características
emocionais.
Para complementar esta ideia Light e Kiddon (2011, p. 50), afirmam que "uma
marca é a promessa de uma experiência. Se você está prometendo aos
consumidores que sua marca representa um valor superior e oferece uma
experiência diferenciada e relevante, você está praticando o branding."
A partir das afirmações dos autores, o que é possível analisar é que
possivelmente aos longos dos anos os ativos intangíveis têm se tornado os
principais responsáveis pela geração de valor para a marca. Isso tudo possivelmente
ocorre porque os artigos tangíveis podem vir a perder valor rapidamente e tornar-se
obsoletos, diante da tecnologia.
Acompanhar o cenário do mercado tecnológico, político, social e econômico é
um grande desafio para uma marca que precisa fazer sua gestão, pois torna-se uma
necessidade buscar constantemente a identificação com o seu cliente. Mas para que
o consumidor crie um significado, uma identificação com a marca torna-se
necessário que a mesma tenha um posicionamento de mercado.
Para entendermos como uma marca deve se posicionar no mercado, vamos
entender o conceito de posicionamento no subcapitulo a seguir.

2.2 Identidade e Posicionamento

No atual mercado manter o foco no cliente está a cada dia mais decidindo o
rumo que as empresas e grandes corporações precisam tomar. Uma marca que não
se atém em ficar conectada aos gostos de seus clientes, dificilmente consegue
acompanhar as tendências e as exigências do mercado, provavelmente estará ao
caminho do fracasso.
Ao consumidor foi dado o poder de escolher qualidade e produtos
diferenciados, pois há no mercado uma grande variedade.
Empresas e produtos precisam de uma personalidade própria para gerar
identificação com os seus clientes e diferenciar-se dos demais, fundamentos no seu
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conceito de marca, pois “As corporações podem fabricar produtos, mas o que os
consumidores compram são marcas.” (KLEIN, 2002, p. 31).
As empresas precisam unificadamente trabalhar sua identidade de maneira
sólida para haver a aceitação do seu posicionamento.
A identidade é o suporte pela qual se constrói a marca. É ela que da
uma direção, um propósito e um significado à marca: norteia as ações
empresariais e financeiras, define os objetivos mercadológicos e
comunicacionais e transmite, por meio de seus símbolos, um sentido,
um conceito. (VÁSQUEZ, 2006, p. 202).

Recomenda-se que a identidade da marca que seja única e intransferível,
pois precisa ter a capacidade de estender-se a conjunto de características para
configurar sua personalidade, o que colaborará para a mesma ser percebida.
Pode-se considerar que a identidade é a verdade do produto ou serviço, e
quanto mais próximo de sua verdade um produto estiver, mais bem associado à
mente do consumidor ele estará, consequentemente também melhor posicionado.
A identidade compreende as formas adotadas por uma empresa para
identificar-se ou posicionar seu produto. Imagem é a maneira como
que o público percebe a empresa ou seus produtos. A empresa
desenha uma identidade ou posicionamento para moldar sua imagem
pública. (KOTLER, 1998, p. 262).

A definição do posicionamento de marca é fundamental para ajudar na
orientação da empresa na sua identidade. Posicionar-se é preciso para poder se
defender de seus concorrentes, de acordo com a imagem da marca.
Ogilvy (1985, p. 12), diz que “posicionar: esse conceito é muito popular entre
os especialistas em marketing, mas não existem dois que concordem sobre o seu
significado.”. O que se pode analisar é que a afirmação do autor reforça que o
posicionamento é algo relativo, mas já Martins (2006, p. 58), diz “[...] definimos
posicionamento de marca como os recursos materiais e imateriais que utilizaremos
para nos posicionarmos como escolhas viáveis, em condições competitivas legitimas
na mente dos consumidores.”
O que pode-se dizer sobre o posicionamento e a identidade de uma marca
estão fortemente atrelados, Kotler (2006, p. 08) reforça que “o significado que as
marcas assumem para os consumidores pode mudar suas percepções e
experiências com um produto.”. Por isso um produto igual à um outro pode ser
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diferente se o consumidor se identifica com a marca ou atribui algo à ela e para isso
juntamente à esses processos aplicamos o brand equity, o qual veremos no próximo
subcapitulo.

2.3 Brand Equity

O termo Brand deriva do inglês e traduzido para o português significa marca,
Brand Equity significa “valor da marca”.
Para Aaker (1998, p. 16), brand equity significa “um conjunto de ativos e
passivos ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que se somam ou
subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa.”
É importante ter em mente que o valor não se dá somente ao valor agregado
do intangível, mas sim ao valor real do custo de um produto.
O conceito de brand equity provavelmente, busca consolidar a relação com os
seus clientes e os produtos/serviços direcionados a eles, sendo a marca o
controlador de toda essa relação.
Pode-se dizer que desta maneira o cliente passa a criar um vínculo emocional
pela marca, e não só isso provavelmente ele será um fã.
Para que se possa conquistar novos consumidores e os levar a serem fãs
fiéis recomenda-se, que o cliente deve conhecer uma marca, perceber a qualidades
dos produtos oferecidos, e além de tudo isso ainda criar um significado diferente em
relação às outras marcas.
Aaker (1998) define quatro para o gerenciamento de marca: Lealdade à
marca, conhecimento da marca, associações da marca e qualidade percebida.
Esses processos serão abordados a seguir.
Lealdade à marca:
A identidade compreende as formas adotadas por uma empresa para
identificar-se ou posicionar seu produto. Imagem é a maneira como
que o público percebe a empresa ou seus produtos. A empresa
desenha uma identidade ou posicionamento para moldar sua imagem
pública. (AAKER, 1998, p. 40).

Esse primeiro tópico que o autor aborda, consegue medir a dimensão da
relação do cliente e produto, o que provavelmente vai refletir na possibilidade de um
cliente mudar ou não de uma marca, devido à algumas variáveis como preço e
características no produto.
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Neste nível tem os consumidores se engloba desde os consumidores fiéis à
marca, que compram e sente-se orgulhosos por usar frequentemente os produtos
até os que não fazem nenhuma associação emocional por estar utilizando.
Conhecimento da marca:
A identidade compreende as formas adotadas por uma empresa para
identificar-se ou posicionar seu produto. Imagem é a maneira como
que o público percebe a empresa ou seus produtos. A empresa
desenha uma identidade ou posicionamento para moldar sua imagem
pública. (AAKER, 1998, p. 20).

Este outro nível está ligado à capacidade de uma pessoa lembrar da marca,
reconhece-la e lembrar da mesma. Para que essa dimensão funcione é preciso focar
no consumidor, recomenda-se que uma marca seja relevante para o seu público e
que o envolva em todo o seu processo.
Associação da marca: Aaker (1998, p. 20), diz que “o valor subjacente do
nome de uma marca frequentemente se baseia em associações especificas
relacionadas a ela.”
Para que o consumidor faça essas associações é importante que a marca
tenha um bom posicionamento de mercado, mostrando-se ao publico a maneira
como qual ela precisa e quer ser percebida.
Se a empresa estiver bem posicionada no mercado, isso automaticamente vai
provavelmente levar ela a ser mais competitiva. O valor gerado pelas associações
ajuda uma empresa a diferenciar-se motivando o seu cliente a realizar uma ação, o
que também irá levar à resultados positivos.
Qualidade Percebida: Aaker (1998, p. 80) define esta etapa como “o
conhecimento que o consumidor tem da qualidade geral ou superioridade de um
produto ou serviço pretendido, em relação às alternativas.”
A reflexão do autor nos trás para a realidade de quem um produto é julgado
por quem o consome. Aaker (1998, p. 80) confirma e diz que “a qualidade percebida
não pode ser determinada objetivamente, em parte porque se trata de um
conhecimento, mas também porque estão envolvidos julgamentos sobre o que seja
importante para os consumidores.”
Este nível e um diferencial pois acaba pesando na decisão de compra, o
cliente deposita confiança no produto e em sua qualidade.
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Diante disso, pode-se perceber a importância deste tema e o que se pode
esperar é que as empresas devem estar atentas para o mesmo, constantemente
voltados para a criação de estratégias com a intenção de atrair fãs para a sua
marca, o que irá interferir diretamente em seu brand equity. No próximo subcapitulo
será abordado o conceito de lovemark aplicado à melissa, que gerou consumidores
que são bem mais que fãs da marca.

2.4 Melissa como Lovemark

A Melissa pode ser considera uma marca de sapatos do grupo Grendene, seu
público-alvo é mulheres e provavelmente em seu DNA, a moda está fortemente
ligada à ela.
Neste capítulo será abordado um pouco da história da marca, bem como
conceitos que possivelmente tornaram a marca uma lovemark.
Fundada em 1979, pelos irmãos Alexandre e Pedro Grendene, a Melissa é
um “não sapato” de plástico flexível. Melissa não é sapato, é objeto de desejo.
Considerada um acessório de moda, peça de design que leva uma série de
mensagens positivas.
A primeira Melissa lançada foi a Aranha, inspirada em calçados dos
pescadores da Riviera Francesa. Em 1984 é lançada no mercado a Melissinha, para
o público infantil e acompanhado de um acessório especial, não demorou muito e
ela se tornou um sucesso entre as meninas do Brasil.
Com o passar dos anos a Melissa lançou diversos modelos e coleções, mas
foi em 2005 que ela trouxe o conceito da “galeria melissa”, com o intuito de ter lojas
conceitos

e

tornar-se

uma

marca

global.

“A

marca

global

proporciona,

frequentemente, uma associação com o país no qual esteja bem estabelecida, e
essa associação pode ser uma parte da essência da marca.” (AAKER, 1998, p. 279).
A Melissa provavelmente viu a necessidade de agregar valores ao seu
produto, como: e conteúdo, inovação e lojas em pontos estratégicos em New York e
Londres. O que levou a marca a fazer parcerias com designers, estilistas, artistas
plásticos, que de alguma maneira ajudaram a construir a forte imagem da marca.
Nos anos seguintes o sucesso no exterior: A Melissa adota como estratégia
de assinaturas, eventos de moda, mídias segmentadas, relações com o público
(mídia espontânea) e apostam em internet. Segundo Glossário de marcas (2008,
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p.31), co-brand é uma “estratégia que alavanca duas ou mais marcas para formar
uma oferta mais atraente do que elas poderiam fazer sozinha.”
O que se pode observar é que neste primeiro momento mesmo que estas
parcerias parecessem um pouco ousadas, a Melissa já estava adotando outras
estratégias de experiências sensoriais, como por exemplo, o cheiro de “chiclete” no
calçado. Esta fragrância foi registrada no exterior, já que no Brasil ainda não existia
na época marcas e patentes para essências. O que pode avaliar é que esta
“fragrância” provavelmente levou a suas consumidoras facilmente a reconhecer o
produto e logo associar à Melissa.
Além disso, a marca apostou em loja virtual e o famoso “Clube Melissa”,
onde as fãs e consumidoras tem acesso às coleções completas. A mudança anterior
provavelmente afetou na sua mudança de posicionamento diante de suas
consumidoras.
Diante disso, Kreutz e Mas Fernández (2009), comentam sobre as tendências
de gestão de marcas, a marca mutante, que se, caracteriza por ser aberta,
inovadora, artística, indeterminada, subjetiva, um jogo de ecletismo. A mutação é
natureza emocional da marca que proporciona identificação e interação com seu
público.
A Melissa dentro de seu contexto de mercado pode proporcionar experiência,
despertar sentimentos de amor e isso provavelmente a leva conquistar fãs
apaixonadas pela marca. Se identificar com a Melissa é saber que vai andar com o
não sapato, é acompanhar a marca diariamente, saber de suas tendências,
acompanhar as transformações, sempre consumindo os produtos, e isso é ser
melisseira.
O que pode-se observar e o que presente estudo busca a entender é que
provavelmente a Melissa tem seu posicionamento como lovemark, mas não só por
que ela decidiu ser, mas por causa de suas consumidoras. Vamos observar e
entender um pouco mais sobre lovemark e o seu gráfico de marcas, veja abaixo na
figura 1:
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Figura 1: Gráfico de Lovemark

Fonte: (ROBERTS, 2004)

Como é possível notar na figura 1, a Melissa provavelmente é uma lovemark,
pois provavelmente sua mudança levou a conquistar o amor e muito respeito das
suas consumidoras, Roberts ainda complementa a ideia e comenta que:
As lovemarks deste novo século serão as marcas e as empresas que
criarem conexões emocionais genuínas com as comunidades e redes com
as quais se relacionam. Isso significa torna-se próximo e pessoal. E
ninguém vai deixar você se aproximar o suficiente para tocá-lo, a menos
que respeite o que você faz ou quem você é. (ROBERTS, 2004, p. 60).

Um ponto a ser ressaltado é que uma vez que a mesma pode ser uma
lovemark e deve estar inserida neste mercado, ela cria uma vinculo emocional com
as consumidoras, ou seja, suas chances de efetivar vendas crescem, Roberts (2004,
p. 43), afirma que “a diferença essencial entre emoção e razão é que a primeira leva
à ação, enquanto a segunda leva à conclusões.”
Portanto as consumidoras e fãs, provavelmente consomem por causa da
experiência emocional que lhes é proporcionada através de um produto que tem
valor agregado, a experiência com o produto é positiva, o qual gera experiências
para as pessoas. O autor ainda afirma que:
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A grande maioria da população, entretanto, consome e compra com a
mente e o coração, ou, se você preferir, com as emoções. As pessoas
buscam uma razão lógica: o que o produto oferece por que é uma escolha
superior. E tomam uma decisão emocional: Gosto dele prefiro-o, me sinto
bem com ele. (ROBERTS, 2004, p. 43).

Neste caso, a Melissa possivelmente tem o seu posicionamento bem definido
e segmentado, provavelmente com o objetivo de conquistar e disseminar mais fãs,
Roberts (2005, p. 71), ainda explica que “O fato é que as marcas de amor são
criação e propriedade das pessoas que as amam. Onde há um cliente apaixonado,
há uma marca de amor.”
Contudo no mundo em que vivemos de marcas, as empresas precisam
sempre caminhar com o objetivo de despertar nas pessoas emoção e desejo, por
consumir algo, e se possível ainda conquistar amor e respeito de seus
consumidores.

3 METODOLOGIA

A partir do contexto apresentado, torna-se necessário aplicar uma pesquisa
com o emprego de metodologias, para a verificação do problema da presente
pesquisa.
A metodologia pode ser pensada como dimensão que norteia, orienta,
encaminhas os processos de construção da pesquisa, em todos os seus
níveis;
como
instancia
corporificada
em
fazeres,
operações,
experimentações e procedimentos que dão feição ao objeto do
conhecimento, que se inscrevem em lógicas atuantes na captura e
fabricação pensada deste objeto. (BONIN, 2011, p. 19).

Para dar inicio verificou-se que a pesquisa será bibliográfica, pois será
embasada em livros e autores que discutem sobre temas relacionados, o que
reforça importância do emprego deste método. “Selecionar os documentos
pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva anotação ou ficha mento das
referências e dados dos documentos para que sejam posteriormente utilizados na
redação de um trabalho acadêmico.” (STUMPF, 2011, p. 51).
Após buscar livros e autores relacionados à pesquisa, iniciou-se o processo
de leitura e descrição de dados, o que permitiu um contato maior com os
pesquisadores que já haviam explorado o tema.
Após esta etapa foi levantado informações sobre a marca Melissa, para utiliza
lá como objeto de estudo explicando como ela se tornou uma lovemark, desta forma
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foi verificado a relevância de aplicar à metodologia de estudo de caso.
Yin (2005) diz que o uso do estudo de caso é adequado quando se pretende
investigar o como e porquê de eventos contemporâneos. O autor ressalta que o
estudo de caso é uma investigação empírica que permite o estudo de um fenômeno
contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente quando os
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.
Bruyne, Herman e Schoutheete (1997) afirmam que o estudo de caso justifica
sua importância por reunir informações numerosas e detalhadas que possibilitem
apreender a totalidade de uma situação. A riqueza das informações detalhadas
auxilia o pesquisador num maior conhecimento e numa possível resolução de
problemas relacionados ao assunto estudado.
Com o objetivo de reunir as informações necessárias sobre a transformação
da Melissa a partir da percepção de suas consumidoras, foi aplicado o método
nétnográfico, que para Kozinets (2014, p. 62), a "netnográfia é pesquisa
observacional participante baseada em trabalho de campo online", o que levou a
escolher dois grupos de consumidoras da marca dentro do Facebook.
Os grupos escolhidos foram “Troca e venda de Melissas RS”, que conta com
2.213 de todo e o “Bazar Melissa Porto Alegre” que conta com 19.731 melisseiras e
cobre a capital do estado do Rio Grande do Sul.
Quanto as respostas subjetivas foram estabelecidas como critérios para as
repostas que estão mais ligadas ao caráter emocional, e que se aproximam de
conceitos inerentes de uma lovemark.
A partir da metodologia apresentada, parte-se para a análise dos dados da
pesquisa.

4 ANÁLISE DE DADOS

A partir da metodologia e do referencial teórico apresentado acima, foi
aplicado um questionário com perguntas para mapear o perfil das melisseiras e
entender qual a percepção das mesmas em relação à marca.
Em um primeiro momento foi perguntado às melisseiras, qual a faixa etária de
idade, dado as seguintes opções: a) Entre 14 e 18 anos; b) Entre 19 e 24 anos; c)
Entre 25 e 30 anos e d) Acima de 30 anos.
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Gráfico 1: Idade dos Respondentes

Fonte: Dados coletados pela autora

Como ilustrado no gráfico acima, o que aparece nesta questão é que o perfil
da idade das melisseiras é predominante acima dos 30 anos. Desta maneira, 5%
optaram pela opção “a”, 24% pela “b”, 28% pela “c” e 43% pela “d”.
Em relação ao gênero das respondentes, foi dado as opções feminino ou
masculino. O que se pode ressaltar que os 2 grupos, são compostos por
predominância feminina e o gráfico abaixo ilustra que 100% das respondentes foram
mulheres.

Gráfico 2: Análise de Gênero

Fonte: Dados coletados pela autora
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Para saber qual a faixa de renda, foram dadas algumas opções: a) entre R$
800,00 e R$ 1.000,00 5%, b) entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00 24%, c) entre R$
2.001,00 e R$ 3.000,00 28%, d) acima de 3.001,00 43%.

Gráfico 3: Faixa Salarial

Fonte: Dados coletados pela autora

A predominância de renda desta questão foi a media de acima de 3.0001,00.
O que também foi abordado nos 2 grupos em que a pesquisa foi ao ar, é qual o
estado e cidade elas residiam, e a partir disso pode-se analisar que não só temos
respondentes de Porto Alegre / RS, mas de outras cidades da região metropolitana e
2 duas respondentes, SC e PR.

Gráfico 4: Região

Fonte: Dados coletados pela autora
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A partir das estatísticas acima apresentadas, o que se pode avaliar do perfil
das consumidoras, é que o público predominante é feminino e de Porto Alegre / RS,
acima de 30 anos e com a faixa salarial acima de R$ 3.001,00.
Em uma outra etapa foram abordadas perguntas mais especificas sobre o que
o problema de pesquisa busca provar. Foi questionado às melisseiras, que se elas
pudessem usar o produto em diferentes ocasiões e situações do dia-a-dia, quantas
vezes na semana elas usariam ou tinham intenção de usa. Foram dadas 3 opções
como resposta: a) 1 ou 2 vezes na semana; b) de 2 até 4 vezes na semana; c) 4 ou
mais vezes semana.

Gráfico 5: Número de vezes que as consumidoras calçam Melissa

Fonte: Dados coletados pela autora

Conforme a ilustração do gráfico acima 66% das consumidoras optaram pela
opção de resposta “a”, 20% optaram pela resposta “b” e 14% optaram pela resposta
“c”, o que se evidencia é que as melisseiras tendem a utilizar melissa em quase
todos os dias da semana.
Para entender o que leva uma consumidora a usar de forma mais assídua um
produto de uma determinada marca ligado ao seu emocional, foi perguntado o que
leva as melisseiras a comprarem uma Melissa, dando as seguintes opções de
respostas: a) Amor, respeito pela marca e design dos modelos; b) Preço, amor e
experiência com o produto; c) Respeito pela marca, amor pela marca e experiência
com produto; e se fosse d) outro motivo, foi pedido que descrevessem.
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Gráfico 6: Nível de amor de amor e respeito pela marca

Fonte: Dados coletados pela autora

De acordo o gráfico acima, 47% optam pela opção “c” da questão, 36 %
optaram pela opção “a” da pergunta, 12% optaram pela resposta “b” e o restante das
respondentes optam pela opção “d” 5%, compram melissa devido a outros fatores.
O que fica claro nesta questão é que a maior parte compra uma Melissa por amor,
respeito e experiência com o produto.
Pode-se observar nestas questões é que possivelmente a marca pratica o
branding, pois Light e Kiddon (2011, p. 50) afirmam que "uma marca é a promessa
de uma experiência. Se você está prometendo aos consumidores que sua marca
representa um valor superior e oferece uma experiência diferenciada e relevante,
você está praticando o branding"
Outro ponto além da experiência é que possivelmente a Melissa tornou-se
uma lovemark de acordo com a percepção das suas consumidoras, e o autor
Roberts (2004, p. 60) afirma que:
As lovemarks deste novo século serão as marcas e as empresas que
criarem conexões emocionais genuínas com as comunidades e redes com
as quais se relacionam. Isso significa torna-se próximo e pessoal. E
ninguém vai deixar você se aproximar o suficiente para tocá-lo, a menos
que respeite o que você faz ou quem você é.

A reflexão a ser feita é que 47% das melisseiras consomem por amor,
respeito e experiencia com o produto, o que reforça as afirmações dos autores.
A pergunta acima, também levou a questionar às consumidoras, qual seria a
percepção delas no que se refere ao relacionamento da marca com as melisseiras.
Entre às 42 respostas, 20 foram escolhidas como amostragem para a análise de
resultados.
Nesta questão os principais comentários que aparecem nas respostas, é que

20

marca conseguiu estabelecer uma relação de respeito, amor, de identificação da
consumidora com o produto, que a marca conseguiu conquistar fãs da Melissa.
Outros

pontos

que

foram

trazidos

na

pesquisa

e

possivelmente

estabeleceram a relação da consumidora com a marca foi sentimento de paixão e
amor, pela melissa estar sempre à frente de marcas nacionais e o produto quase
único.
Também pode-se analisar é que as consumidoras comentam que a Melissa é
estilo de vida, que quem usa uma vez não quer mais usar outro sapato, e que a
marca também conseguiu gerar identificação nas suas consumidoras.
Dentro deste contexto é importante ressaltar que Aaker (1998, p. 279),
comenta que: “A marca global proporciona, frequentemente, uma associação com o
país no qual esteja bem estabelecida, e essa associação pode ser uma parte da
essência da marca”. Ou seja, a Melissa possivelmente traçou como estratégia
expandir seu mercado, para agregar outro nível de valor, elevando também seu
lugar nos sentimentos das suas consumidoras.
Desta forma para compreender qual o seu nível de participação e
engajamento das melisseiras nos grupos onde estão presentes, pediu-se para elas
escalarem de 1 até 10.
Gráfico 7: Pergunta de engajamento e interação com o Público

Fonte: Dados coletados pela autora

O que se pode observar é que 14% disseram ter nível 0 com o grupo, 7%
engajamento 1, 5% tem nível 2 de engajamento, 7% optaram por nível 3, 7% tem
nível 4, 14% tem nível 5, 7% tem nível 6, 7% tem nível 7 de engajamento, 14% tem
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nível 8, 2% tem nível 9 e 16% tem nível 10 de engajamento. Nesta pergunta,
observa-se que as respondentes ficaram mais dividias, mas a maior porcentagem
que foi 16% predominou com nível 10 de engajamento e interação.
Com as mudanças constantes do mercado, Gabriel (2010, p. 109), afirma:
“Estamos chegando em uma época na qual a interatividade e a experiência são os
principais aspectos para o sucesso das estratégias de marketing.” Contudo a
melissa criou um vinculo emocional, de maneira que as melisseiras se identificassem
entre elas e a marca.
O que também foi perguntado no questionário para elas, foi qual a satisfação
em estar calçando melissa no seu dia, e a partir disto foi também aplicado uma
escala de 01 até 10 como opções.
Gráfico 8: Satisfação em calçar Melissa

Fonte: Dados coletados pela autora

Das respondentes desta pergunta 71% disseram que a satisfação é 10, 22%
disseram que é 9, 2% disseram que é 8, 2% disseram que é 7 e 3% disseram que é
5, conforme ilustrado no gráfico acima.
A partir das repostas identificou-se a satisfação e o sentimento de estar de
melissa no dia. Roberts (2005, p. 71) diz que “O fato é que as marcas de amor são
criação e propriedade das pessoas que as amam. Onde há um cliente apaixonado,
há uma marca de amor”.
De maneira geral, a melissa provavelmente desperta em suas consumidoras
sentimentos como amor, respeito, paixão e desejo de consumir o produto. A marca
tem trilhado um caminho único e estratégico, o que possivelmente os levou a
construir uma marca de amor e respeito.
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5 CONCLUSÃO

No mercado em que as transformações são constantes, ser uma marca com
um diferencial torna-se vital para a sua sobrevivência. O consumidor se prende cada
vez mais em experiências com o produto em que consome, associando ele
diretamente às suas emoções. Para isso, é importante que a Melissa tenha seu
posicionamento e identidade notória, para gerar identificação com o seu públicoalvo.
O problema ocorrido é que as pessoas são bombardeadas de informações e
propagandas que nem sempre são relevantes, o que se torna mais complexa para
uma marca se transformar em uma lovemark. Em busca de alternativas para estar
presente no inconsciente coletivo das pessoas e tornar-se uma marca que com
suas consumidoras uma relação de respeito e amor, a prática do branding torna-se
fundamental como uma ferramenta valiosa nesta construção.
Embora o conceito de gestão de marcas tenha surgido na antiguidade, ele
mostra-se atual na medida em que as corporações têm a intenção de praticá-lo para
gerar experiências emocionais aos seus consumidores. Em relação ao conceito de
lovemark, que é relativamente novo, de modo geral as empresas expõem seus
cases de sucesso quando se tornam referência e conseguem conquistar fãs. Com
embasamento em estudos e bibliografias que abordam esses conceitos, constituiuse uma base de conhecimento para este trabalho, iniciando por outros conceitos de
marketing que ajudam na construção da essência de uma marca.
Através das metodologias aplicadas, foi possível observar como a prática do
branding e o posicionamento como lovemark, contribui para afixar o nome da
empresa e proporcionar uma experiência de compra memorável que acessa as
lembranças afetivas das consumidoras. A pesquisa também compreendeu qual a
percepção das fãs em relação à Melissa, abrindo caminho para o afeto. Evidenciouse que a empresa planeja suas estratégias de comunicação e gestão de marcas de
maneira mais voltada às suas consumidoras que são devotas.
Apesar da Melissa se posicionar como lovemark, não seria possível aplicar
este conceito isolado, sem a colaboração da prática do branding. Trata-se de uma
ferramenta completa de comunicação que pode levar uma marca a tornar-se uma
lovemark. Este estudo se torna importante à medida que as praticas de
comunicação aplicados à Melissa, podem também servir para outras empresas de
produtos ou serviços.
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Deste modo, este estudo de caso é um dos exemplos de lovemark que
exploram, outras maneiras de se comunicar e criar vínculos emocionais com o seu
público. Apesar do negócio ter começado com uma pequena loja na serra Gaúcha,
atualmente possui lojas no mundo todo mostrando quanto um bom produto
associado a uma comunicação de qualidade pode se expandir ultrapassando as
fronteiras de seu país.
Além disso, a Melissa tem em sua proposta também proporcionar
experiências sensoriais para as suas consumidoras, o que ajuda a estabelecer uma
relação de amor, respeito e carinho.
A conclusão de um trabalho como este, mostra o quanto é prazeroso aplicar e
analisar uma pesquisa, apesar do grande esforço e empenho que requer. Mais do
que vencer este desafio de trabalhar com uma marca admirada, é estabelecer a
imparcialidade em posicionar-me como pesquisadora. Poder aprofundar o
conhecimento em autores que dissertam sobre o tema, confirmam o aprendizado ao
longo da jornada acadêmica, o que faz com que seja possível se orgulhar da
profissão escolhida.
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APÊNDICE A
PERGUNTAS:
IDADE:
(
(
(
(

) Entre 14 e 18 anos
) Entre 19 e 24 anos
) Entre 25 e 30 anos
) Acima de 30 anos

SEXO: ( )Feminino

( )Masculino

Se você puder usar Melissas em diferentes ocasiões e situações do dia-a-dia,
quantas vezes na semana você usaria?
( ) 1 ou 2 vezes na semana
( ) De 2 até 4 vezes na semana
( ) 4 ou mais vezes semana
O que te leva a comprar uma Melissa?
(
(
(
(

) Amor, respeito pela marca e design dos modelos
) Preço, amor e experiência com o produto
) Respeito pela marca, amor pela marca e experiência com produto
) Outros __________________________________

Qual sua percepção da relação entre a marca Melissa e suas consumidoras?
Respostas Dissertativas:
Amor (3)
A marca conseguiu estabelecer uma relação de amor e fidelidade com as suas
consumidoras.
De amor ou ódio. Ou amam demais a Melissa já na primeira compra, ou compram e
não gostam a ponto de nunca mais usar.
A Melissa está sempre inovando em suas coleções, acredito que seja para fortalecer
o laço com consumidores, e cada vez mais se identifiquem com a marca.
De Respeito e proximidade
Otima
Cumplicidade
Fidelidade
Uma marca super boa e adoro comprar Melissa
Paixao
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Marca cria o que o que é tendência. O que está tendo mais saída no mercado.
Alguns modelos terrivelmente feios outros bem legais.
Muito conceituada, marca de confiança
Melhor possível
Vejo que a marca lança sempre novidades, e também escuta suas consumidoras,
relançando modelos antigos, sempre cores novas, etc.
Vício
Variadade de modelos. Sempre tem coleção nova e pelo conforto e amor por
Melissa.
É estilo de vida. Não usa Melissa se não tiver atitude.
Uma relação de amor e conforto, cada modelo tem um jeitinho especial!
Amor e fidelidade
Amor , depois que você usa não quer usar outro calçado, pois fácil de higienizar,
cheirosa, fashion ! Melissa é tudo de bom ...
Cuidado
Tenho a impressão que as consumidoras da Melissa são fãs da marca,
colecionadoras dos produtos.
Da consumidora normal, sem ser blogueira nenhuma. Ações quase nulas para
estabelecer uma relação
Conhecimento mútuo
Status
Acredito que seja uma relação de paixão pelos produtos, e um vício. Ter e
colecionar melissas é um vício (bom)
Conforto e estilo.
Empenho em sempre apresentar novidades . As melisseiras sempre esperam
anciosas pela nova coleção.
Muito boa
A Melissa ta sempre um passo à frente de todas as outras marcas nacionais. É uma
marca que visa muito mais do que ser apenas calçados, Melissa é amor, é relembrar
a infância apenas com um cheirinho.
O produto é quase único, quem usa sabe que está usando um produto que as
pessoas reconhecem, que é estiloso e diferenciado.
Boa
Qualidade
Melissa iras sempre tem muito amor pela marca e seus produtos
- Quem usa Melissa nem sempre é consumidorA, ;). - Gostar de Melissa acho que
vem desde criança. Tem um quê de memória afetiva, gosto por desing e saber que
se tem um calçado que representa um certo saber de moda.
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Respeito
Melisseiras são devotas a marca.
Nunca conheci nenhuma consumidora insatisfeita com o produto. Todas as
consumidoras amam, indicam e gostam de mostrar os produtos que possuem da
marca e como gostam.
Muita fidelidade
Paixão, identidade, modernidade
Todos q usam a marca são apaixonadas ..dificil ir ao shopping e não passar na loja
melissa....
Você participa de algum clube Melissa nas Redes Sociais? Se sim, em uma escala
de 1 até 10, qual como é o seu nível de engajamento e interação com o grupo?

Em uma escala de 1 até 10 qual a sua satisfação em estar de Melissa no seu dia?

Qual a sua renda mensal?
(
(
(
(

) Entre R$ 800,00 e R$ 1.000,00
) Entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00
) Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00
) Acima de R$ 3.001,00

Qual o estado e cidade você reside?

