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Resumo 
 

O relacionamento marca-consumidor é um fenômeno interpessoal construído de forma 

dialética-dialógica-discursiva entre parceiros. De fato, a relação é dialética por se constituir 

da síntese das interações dos discursos objetivados dialogicamente entre marca e consumidor. 

A intersubjetividade é presente no momento em que esse fenômeno ocorre num vivido 

partilhado pelos parceiros, os quais conjuntamente (ao se relacionarem) constroem um novo 

“ser”, ou seja, o “nós”. Esse “ser” não pode ser compreendido apenas como a soma de “eus” 

dos parceiros, posto que, o “nós” é composto pelas vozes da marca e do consumidor, assim 

como pelas demais vozes (i.e., “eles”) que partilham de tal “ser”. A qualidade interpessoal, 

para um fenômeno que é em essência parassocial, emerge da consciência dos “seres” da 

marca de que, no cotidiano de vida do “nós”, eles simulam ser a personificação da marca para 

o consumidor. A Fenomenologia Clarificadora de Edmund Husserl, apoiada pela base 

epistemológica dos saberes provenientes da sociologia do conhecimento, relacionamento 

interpessoal e parassocial, praticante reflexivo, relacionamento marca-consumidor, teorias do 

animismo e literatura acerca da sociedade de consumo, propicia a clarificação do significado 

desse fenômeno sob o prisma da persona. O significado do fenômeno relacional marca-

consumidor foi captado por intermédio de entrevistas em profundidade com cinco gerentes da 

McDonalds. Após a redução fenomenológica, 404 temas foram integrados em seis entidades 

universais que revestem o significado do relacionamento clarificado: identidade, julgamento, 

confiança e comprometimento, desempenho, interação e afeto.  

 

Palavras-chave: Relacionamento marca-consumidor. Relacionamento interpessoal. 

Relacionamento parassocial. Fenomenologia clarificadora. Praticante reflexivo. Sócio-

construcionismo.  
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Abstract 
 

Brand-consumer relationship is a interpersonal phenomenon constructed in a dialectic-

dialogic-discursive ways between partners. In a matter of fact, the relationship is dialectical 

because it is constituted of a synthesis of dialogicly objectified discursive interactions 

between brand and consumer.  The intersubjectivity is present in the moment that this 

phenomenon occurs in a shared lived by partners, who jointly (in relationing) construct a new 

“being”, that is, the “us”. This “being” can’t be comprehended only as the sum of the partners 

“selfs”, having in mind that the “us” is composed by the brand and consumer voices, as well 

as other ones (i.e., “them”) that share such “being”. The interpersonal quality, for a 

phenomenon that is essentially parasocial, rises from the brand “being” conscious that, in the 

“us” everyday life, they simulate to be the brand personification to the consumer. The 

Edmund Husserl’s Clarified Phenomenology, supported by the knowing from the 

epistemological basis of Sociology of knowledge, interpersonal and parasocial relationship, 

reflective practitioner, brand-consumer relationship, animism theories and consumer society 

literature, propitiates the clarification of this phenomenon meaning under a persona view. 

The brand-consumer relational phenomenon meaning was captured by interviews with five 

McDonald’s managers. After the phenomenological reduction, 404 themes were integrated in 

six universal entities that harvest the clarified relationships meaning: identity, judgment, trust 

and commitment, performance, interaction and affect. 

 

Key words : Brand-consumer relationship. Interpersonal relationship. Parasocial relationship. 

Clarified Phenomenology. Reflective practitioner. Sociology of knowledge 
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1  Nossa aproximação ao fenômeno relacional 
 

 

1.1  Toda história tem um começo... 
  

Ao longo de minha trajetória no mestrado, nada se compara à dificuldade enfrentada 

na primeira semana do programa de pós-graduação, a experiência é inesquecível. Para 

aqueles que já passaram por ela sabem do que estou falando, dá até para reviver o momento 

em que os professores, alunos e amigos parecem que só têm nas suas cabeças as seguintes 

perguntas a nos fazer: “e aí, vai estudar o que?”, “qual o seu problema de pesquisa?”, “qual o 

seu objeto de estudo?” E quando pretendem complicar ainda mais perguntam o seguinte: “oh 

garoto, qual fenômeno pretendes estudar?”. 

 Esses questionamentos para mim foram intrigantes e estarrecedores, primeiro por que 

não sabia o que era um fenômeno, depois quando descobri o que era, minha inexperiência 

não me ajudou muito na escolha do que eu viria a pesquisar. Podem ter certeza, não é algo 

fácil, investe-se horas, dias, chegando a passar meses quebrando a cabeça para apresentar 

algo ao orientador, no intuito de que ele em comum acordo com o orientando decida ou não 

se devem realizar um estudo sobre determinado fenômeno. 

 Como não podia ter sido exceção à regra, passei pelas mesmas dificuldades 

enfrentadas por alguém que adentra a vida acadêmica. Contudo, por ter ingressado no núcleo 

de pesquisa, denominado Núcleo de Marketing e Tecnologia de Negócios [Núcleo MTN], 

essa tarefa ficou um pouco menos complexa, pois este possui uma vantagem que é a de 

direcionar os seus integrantes a pesquisar fenômenos dentro das linhas de pesquisa que 

possui. De imediato uma das linhas despertou logo de inicio meu interesse, a de Marcas e 
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Relacionamento, que desenvolve saber em Marketing, sob uma perspectiva relacional. Então, 

foi inspirado pelas pesquisas já desenvolvidas nessa linha que decidi estudar os 

relacionamentos comerciais. 

 No começo, não sabia bem ao certo o que estudar a respeito dessas relações, pois 

diversos eram os caminhos que poderia trilhar. Por exemplo, explorar os relacionamentos 

inter-organizacionais (i.e., B2B) ou entre organização e consumidores (i.e B2C). Devido a 

isso, iniciei meus estudos no ímpeto de aprofundar meus conhecimentos acerca do fenômeno 

em questão, para decidir qual dentre as diversas nuances do mesmo eu deveria investigar.  

 O começo dessa investigação, se eu fosse arbitrar um, ocorreu [realmente] durante a 

disciplina Marketing e Tecnologia de Negócio, ministrada – em 2002 – no Programa de Pós-

Graduação em Administração da UFPE. Nessa disciplina, iniciei meus estudos sobre o CRM 

(Customer Relationship Management) ou gerenciamento de relacionamento com 

consumidores. O CRM pareceu-me bastante interessante devido as suas promessas de 

estabelecer, potencializar, desenvolver relacionamentos existentes entre organizações e seus 

parceiros. Mas isso ainda não foi suficiente para nutrir minha escolha, já que não eu não 

estava [plenamente] convicto de que seria ou não uma boa temática a ser explorada. Por isso, 

como todo jovem acadêmico de marketing, realizei uma visita ao site do Marketing Science 

Institute para verificar se o CRM se tratava de um dos temas recomendados pelo instituto 

como relevante para a academia de marketing, o que para minha alegria se concretizara.  

 Assim, decidi [de forma preliminar] que o fenômeno que eu iria investigar seria o 

CRM, já que estaria concatenado com uma das linhas de pesquisa do Núcleo MTN, além de 

estar estudando um fenômeno de interesse da academia de marketing.  

 Ainda dá para lembrar como se fosse hoje, fiquei feliz por que tinha conseguido o 

mais difícil, isto é, um fenômeno interessante para estudar. Só que nem tudo é perfeito, com o 

passar do tempo à medida que me reunia com meus colegas para discutir e aprofundar nossa 
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leitura acerca do CRM, conscientizávamos-nos mais e mais da quantidade de problemas e 

inconsistências teóricas e práticas que a própria literatura de CRM nos apresentava.  

 À proporção que as inconsistências e os problemas emergiam, eu ia cada vez mais me 

desestimulando quanto ao estudo desse fenômeno. Em sua grande maioria, as problemáticas 

do CRM eram referentes a questões de aplicações tecnológicas, isto é, tecnologia da 

informação. Então, estudar o CRM (sob a perspectiva tecnológica) me deslocaria da área de 

marketing para a de sistema de informação, o que não era minha área prioritária de interesse.    

 Então, foi quando decidi que deveria ir a busca de um outro fenômeno, uma vez que o 

CRM não se tratava essencialmente de uma problemática de Marketing, mas sim de TI. 

Todavia, não iniciei uma nova busca partindo do ponto zero, pois como alguns textos 

referenciavam o CRM ao marketing de relacionamento, isso me despertou para que eu 

começasse uma jornada rumo às origens dos princípios subjacentes ao CRM.    

 Essa reflexão acerca do CRM conscientizou-me de que o caminho que deveríamos 

trilhar, ou seja, o corpus teórico a ser adotado, não seria o utilizado para compreender esse 

fenômeno sob a perspectiva tecnológica, mas sim, àquele mais adequado para entender a 

“lógica” relacional, que atua por detrás do aparato tecnológico. De fato, como pude verificar, 

as bases conceituais, filosóficas e lógicas do CRM [realmente] provêem do saber gerado 

acerca das trocas relacionais, o qual foi [re]introduzido formalmente na literatura do 

Marketing em 1983 por Leonard Berry1, sob a denominação de Marketing de 

Relacionamento. 

                                                 
1 Apesar de um grande número de pesquisadores (e.g., Aijo, 1996; Hennig-Thurau; Hansen, 2000; Liljander, 

2000; Parvatiyar; Sheth, 2000) creditarem explicitamente a cunhagem do termo “marketing de 
relacionamento” a este autor, Egan (2003), e Gummesson, Lehtinen, e Grönroos (1997) afirmam que Bund 
Jackson já o vinha utilizando em seus projetos na área de marketing industrial desde o final da década de 
1970. No entanto, parece haver consenso que Leonard Berry foi realmente o primeiro a utilizar tal expressão 
na área de serviços e ele mesmo, pelo menos uma vez (ver, Berry, 1995), fez questão de manter seu 
pioneirismo restrito a esta área. 
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 Nesse sentido, por aqueles princípios do CRM serem “análogos” aos princípios 

fundamentais do marketing de relacionamento, ou seja, por suas plataformas operarem por 

meio da objetivação das modelagens propostas pelo marketing de relacionamento, as quais 

buscam compreender a dinâmica relacional, desde atrair, manter, desenvolver, nutrir e 

dissolver a relação, decidimos, eu e meu orientador, compreender o fenômeno relacional 

(e.g., como se formam, por que se estabelecem os construtos relacionais) sob a visão de 

mundo da área de Marketing, sendo esta inspirada pelos saberes da Psicologia Social e 

Sociologia.   

 Diante do exposto, nas próximas seções iremos realizar uma incursão reflexiva até a 

nossa interrogação. Em primeiro lugar, desenvolveremos uma analise crítica quanto ao saber 

vigente na área de marketing de relacionamento para elucidarmos qual será o problema de 

pesquisa que investigaremos. Logo após, analisaremos o aporte teórico que servirá de “lente” 

para compreendermos as nuances do fenômeno escolhido.   

 

 

1.2  A gênese da problemática 
 
 Embora o marketing de relacionamento (MR) venha recebendo nos últimos anos 

crescente atenção por parte dos acadêmicos e práticos de marketing (AIJO, 1996; BERRY, 

1995, 2002; GRÖNROOS, 1997; GUMMESSON, 2002; HENING-THURAU e HANSEN, 2000; 

KANDAMPULLY e DUDDY, 1999; PAYNE, 2000; RAPP, 2000), tanto no contexto industrial 

[B2B], quanto no de serviços e produtos de consumo (HELFERT, RITTER e WALTER, 2002; 

PARVATIYAR e SHETH, 2000; VELOUTSOU, SAREN e TZOKAS, 2002), o fenômeno relacional 

não é uma novidade. A idéia das organizações desenvolverem relacionamentos com os seus 

consumidores não é recente como pregam os acadêmicos do MR (KALE e SHRIVASTAVA 

2001; PATTERSON e WARD, 2000), pois a natureza relacional das trocas remonta-se à era pré-
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industrial (GRÖNROOS, 1983, 1994; GUMMENSSON, 1987; KANDAMPULLY e DUDDY, 1999; 

SHETH e PARVATIYAR, 1995a, 1995b, 2000b). 

 Não obstante essa crescente atenção, o que podemos verificar é que, ao invés do saber 

proveniente do MR estar contribuindo para a compreensão e construção de relacionamentos, 

consolidando-se como o “messias” das relações comerciais (KALE e SHIRIVASTAVA, 2001), 

na verdade, o que constatamos é que ele está freqüentemente direcionando os parceiros a 

objetivar ações que estão, em algumas situações, “destruindo” os relacionamentos 

comerciais, principalmente no contexto de serviços e bens de consumo, basicamente devido 

(prioritariamente) ao não cumprimento das suas “encantadoras” promessas2 (BROWN, 2000; 

FOURNIER, DOBSCHA e MICK, 1998; GRAYSON e AMBLER, 1999), entre elas: relações de 

longo prazo mutuamente benéficas e lucrativas; retenção de clientes; lealdade (PAYNE e 

FROW, 2000). Quem sabe o MR não vem cumprindo suas promessas porque os seus 

apóstolos estão tão “cegamente” encantados com a crença de que ele é tão frutífero, tão de 

sucesso, tão hegemônico, tão “mais-mais”, que eles não se preocuparam nem em saber se 

MR é realmente comprometido com essa “orientação ao consumidor”, ou, até mesmo, se 

realmente funciona (BROWN, 2000). 

 Todavia, nós estamos convictos de que essa problemática não decorre apenas desse 

não cumprir promessas, mas devido também a diversidade epistemológica e ontológica das 

escolas de pensamento vigentes no marketing. Essa diversidade ocasionou nos últimos 20 

                                                 
2  Apesar de nossa proposta não ser a de afirmar que todo o saber provindo do MR é apenas de ordem negativa, 

pois somos conscientes de que há uma exaustiva literatura que explicita o valor e os benefícios — 
econômico(s) ou simbólico(s) — que as organizações e seus parceiros podem obter por adotar a visão 
propagada pelo MR (ver, entre outros: KELTNER, 1995; REICHHELD e SASSER, 1990; SHANI e CHALASANI, 
1992, como exemplos de benefícios para as organizações; e BENDAPUDI E BERRY, 1997; GWINNER et al., 
1998; HENNIG–THURAU, GWINNER e GREMLER, 2002, 2000, como exemplos de benefícios para os 
consumidores). Seria inocência nossa, assumir que todas as tentativas de desenvolver essa perspectiva tenham 
tido ou terão sucesso. Certamente, estamos assumindo que haverá ocasiões em que os benefícios esperados, 
provindos da adoção dessa perspectiva, não se realizarão, ou pior, poderão trazer conseqüências negativas, que 
— potencialmente — irão depor contra a utilização irrestrita dessa visão de mundo apregoada pelo MR 
(ANDERSON e NARUS, 1991; BARNES, 1997; COLGATE e DANAHER, 2000; GRAYSON e AMBLER, 1999; 
JACKSON, 1985). 
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anos uma explosão exponencial de “seitas” de MR, de aparição de “revistas” (Journals) e 

conseqüentemente de publicações e de definições nessa área (EGAN, 2003; KALE e 

SHIRIVASTAVA, 2001; PALMER, 2002; SHETH e PARVATIYAR, 2000a; SHETH, 2000). Agravado 

por essa pluralidade, uma série de questões fundamentais permanecem obscuras, as quais na 

nossa percepção têm sido negligenciadas por aqueles que “ingenuamente” seguem os dogmas 

do MR. Dentre elas podemos destacar as seguintes: o que é, finalmente, marketing de 

relacionamento? Por que alguns consumidores engajam em relações comerciais mais 

ativamente que outros? Será que os acadêmicos e práticos têm ampla consciência do que viria 

a ser um relacionamento? Será que o marketing de relacionamento pode ser aplicado a todas 

as circunstâncias [espaço/tempo] comerciais? Será que as abordagens e modelagens 

propostas até então podem ser consideradas condições necessárias e suficientes para a 

compreensão de um fenômeno tão complexo quanto o relacional? O marketing de 

relacionamento representa ou não uma mudança paradigmática em relação ao marketing 

convencional3? 

Desde o surgimento do MR até os dias atuais tem havido na academia um debate 

acerca do que venha a ser esse fenômeno (GUMMESSON, 2003; LINDGREEN, 2001; SHETH, 

2000). Identificar uma definição que seja universalmente aceita e que transpareça a totalidade 

do que ele é, não é tão simples quanto parece, posto que não há na literatura de MR uma 

definição plenamente consensual sobre o que ele seria de fato (EGAN, 2003; KANDAMPULLY e 

DUDDY, 1999; RAO e PERRY, 2002; WONG e SOHAL, 2002). Para falar a “verdade”, quem disse 

                                                 
3  Nesse estudo, denominamos de marketing convencional aquele correspondente ao paradigma do “marketing 

mix”. Esse paradigma foi difundido no pensamento de marketing a partir de 1960, tendo sido desde então o 
pensamento dominante na área de marketing. O conceito desse paradigma gira em torno do gerenciamento 
eficaz dos quatro pês do marketing, a saber: produto, preço, praça e promoção. Para os adeptos dessa visão, a 
utilização desses pês seria condição necessária e suficiente para estabelecer relações com os parceiros. 
Todavia, a validade e eficácia desse paradigma têm sido questionadas, pois uma “nova” visão de mundo tem 
emergido na literatura do marketing (i.e. marketing de relacionamento), propondo gerenciar de forma mais 
eficaz as estratégias de relacionamento, bem como os próprios relacionamentos com os parceiros (GRÖNROOS, 
1997). 
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que deve haver tal definição? Há quem diga, por exemplo, de Chernatony e Dall’Omo Riley 

(1998) e Hart et al. (1999), que cogitar a possibilidade de uma definição “única”, precisa e 

universal é delírio utópico de acadêmicos jovens, pois, no caso de uma “sub-disciplina” como 

o MR, altuamente em processo de construção, aspirar a leis universais e teorias generalistas, 

no intuito de assim poder defini-la, seria o mesmo que sentenciá-la à pena de morte (BROWN, 

2000). 

Na literatura de MR há uma infinidade de visões de mundo propostas e vigentes, por 

exemplo, Brown (2000) elucidou que já foram sugeridas mais de quarenta e oito definições 

para o MR e Harker (1999) apontou vinte e seis definições distintas. Essa exuberância 

conceptual acaba por confundir e por dificultar aos acadêmicos e práticos a determinação, 

bem como a delimitação das fronteiras do domínio desse fenômeno (GRÖNROOS, 2000a; 

KALE e SHIRIVASTAVA, 2001). Essa eflorescência de definições — ocorrida devido ao que 

deveria e ao que não deveria fazer parte da essência desse conceito (HARKER, 1999) — 

ocasionou que tal termo venha sendo utilizado para refletir uma ampla variedade de temas e 

perspectivas (BERRY, 1995; GRÖNROSS, 1996b; NEVIN, 1995), gerando assim uma polissemia 

conceitual, ou seja, um mesmo significante levando a vários significados (SAUSSURE, 2002). 

A polissemia é compreendida, no Dicionário de lingüística, produzido por Dubois et al. 

(1998)4, como a propriedade do signo lingüístico que possui vários sentidos. A unidade 

lingüística é considerada, então, polissêmica quando se encontra em contraposição à unidade 

monossêmica, correspondente a um significado único para a palavra ou conceito. Essa 

polissemia está em relação com a freqüência das unidades, uma vez que, quanto mais 

freqüente uma unidade, mais sentidos diferentes ela assume. 

Essa polissemia, por exemplo, pode ser verificada em pelo menos duas esferas 

distintas: nas perspectivas e nas definições de MR. No primeiro caso, a polissemia ocorre à 

                                                 
4  Obra original intitulada Dictionaire de Linguistique, publicada em 1973. 
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medida que alguns autores (e.g., DAVIS, 1995; LARSON, 1997; TREACY e WIERSERMA, 1993; 

WULF, ODEKERKEN-SCHRÖDER e IACOBUCCI, 2001) encaram o MR simplesmente como uma 

nova tática que foi acrescentada às atividades de marketing, enquanto outros o vêem como 

uma mudança de foco estratégico (e.g. DAY, 2000; DICK e BASU, 1994) ou até mesmo de 

filosofia de negócios (e.g., GRÖNROOS, 1996a; NARVER e SLATER, 1990; YAU et al., 2000). 

Diante de todas essas formas alternativas de se encarar o marketing de relacionamento, como 

a organização pode ter certeza se está colocando em prática5 de forma adequada o seu 

marketing de relacionamento? E, pior ainda, o que constituiria exatamente esta forma 

“adequada”? 

 Em relação à polissemia constatada nas definições, a maioria delas — explícita ou 

implicitamente — aponta a necessidade da organização empreender esforços em atrair, 

manter e desenvolver relacionamentos com consumidores (BERRY, 1995; EGAN, 2003; 

HARKER, 1999; PAYNE e FROW, 2000) ou não-consumidores (cf. GUMMENSON, 2002; 

MORGAN e HUNT, 1994), já que solidificar e estabelecer relações duradouras com os parceiros 

relacionais seria o cerne desse conceito (BERRY, 2002; SHETH e PARVATIYAR, 2002). 

Entretanto, para nós, essa visão é por demais simplista, pois não vislumbra sob que 

condição(ões) essa dinâmica intersubjetiva [dialógica] deve ser construída ou até mesmo 

“destruída” (SHETH e PARVATIYAR, 2000b; O´MALLEY et al., 1997). 

 Nesse sentido, diversos estudiosos (e.g., BITNER, 1995; EGAN, 2003; GRÖNROOS, 

1995, 2000b; O´MALLEY, 2000; PETERSON, 1995), no ímpeto de avançar o conhecimento 

                                                 
5 A palavra prática possui pelo menos dois sentidos distintos, no primeiro, a prática seria aplicação de uma 

teoria e mostraria que existi uma distância em dizer “como as coisas são” (papel da teoria) e utilizar essa 
elaboração para manipular objetos e eventos no mundo para explicitar como as coisas deveriam ser, e não são 
(papel da prática). Num segundo sentido, a pratica não é essa simplória aplicação de uma teoria, mas um 
conjunto de ideais que orientam a ação, de princípios segundo os quais deve agir para moldar a própria vida e 
o mundo, sendo assim objeto da “filosofia da prática”, abrangendo, dessa forma, disciplinas como a moral, a 
ética, a política e o direito (NOBRE, 2004). Embora reconheçamos que o segundo sentido da palavra prática é 
bem mais rico do que o primeiro, nessa seção, tal palavra está sendo utilizada apenas no primeiro sentido. 
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nesse lócus, começaram a aperceber6 outros horizontes desse fenômeno, intencionando que 

tal dinâmica relacional deve ser desenvolvida almejando lucro, benefícios mútuos e 

cumprimento de promessas, de forma que os objetivos requeridos de ambas as partes sejam 

atingidos. 

 A lucratividade (esperada) em um relacionamento seria, portanto, um dos fatores 

responsáveis para que uma organização decidisse ou não investir na perpetuação de 

determinada(s) relação(ões) comercial(ais) (GRÖNROOS, 2000a; SHETH e PARVATIYAR, 

2000a). Em outras palavras, caso esses relacionamentos não sejam lucrativos, as 

organizações têm a possibilidade, quase que arbitrária, de poder terminá-los e vice-versa 

(GRÖNROOS, 2000b, 1996b; GUMMENSON, 2002; O´MALLEY, 2000). 

 Todavia, o que significa lucro na visão de mundo dos acadêmicos do marketing de 

relacionamento? Ou melhor, o que seria um relacionamento lucrativo? Será que os 

parâmetros atualmente utilizados (e.g., life-time-value7) pelas organizações para estimar a 

lucratividade dos relacionamentos são per se suficientes? Isto é, as metodologias analíticas, 

instrumentais e funcionais possibilitam mensurar a lucratividade do consumidor por 

parâmetros que não sejam os objetivos? Se sim, como a lucratividade dos benefícios 

simbólicos vem sendo apercebida e mensurada nas relações comerciais? Caso determinado 

parceiro, nos parâmetros objetivos, não for percebido naquele tempo/espaço como lucrativo, 

isso o torna para “todo o sempre” alguém que não proverá lucro para uma organização? Será 

que a lucratividade que os acadêmicos tanto pregam em suas definições de marketing de 

relacionamento seriam os benefícios relacionais? Se os princípios do marketing de 
                                                 
6  Nessa investigação aperceber será sinônimo de intencionar. O ato intencional pode ser compreendido como o 

meio que o sujeito tem de acessar a consciência e o mundo. Assim, as percepções, julgamentos, valores e 
desejos das coisas serão determinantes na maneira como o sujeito irá apreender o significado e gerar sentido 
para o objeto da experiência, direcionando-o a identificação com a coisa, e, potencialmente aumentando a 
chance de estabelecer relacionamento com o objeto (HUSSERL, 1931; MOUSTAKAS, 1994). 

7  O life-time-value é uma metodologia analítica e instrumental utilizada por práticos e acadêmicos para 
mensurar e projetar a probabilidade de lucratividade que um consumidor possa vir a propiciar a uma 
determinada organização durante um período de tempo estipulado (REINARTZ e KUMAR, 2001). 
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relacionamento só são recomendados pelos acadêmicos para as relações que sejam lucrativas, 

como ficam esses mesmos princípios quando transpostos à realidade das relações 

estabelecidas e mantidas pelas organizações sem fins lucrativos? Ou seja, será que igrejas, 

entidades públicas, museus, organizações do terceiro setor, entre outras, não podem utilizar 

os princípios do marketing de relacionamento, no intuito de aprimorar os laços relacionais 

com seus parceiros? E, na perspectiva do consumidor, o que é uma relação lucrativa? Será 

que é aquela que apenas lhe concede benefícios financeiros? 

 Nesse contexto, podemos compreender que, para muitos acadêmicos e práticos de 

MR, o relacionamento comercial é unilateral, pois o estabelecimento, o desenvolvimento e a 

dissolução da dinâmica dos relacionamentos só seriam possíveis, caso fossem lucrativos, a 

partir da observação da organização do que é “lucratividade” atual e futura de determinado 

parceiro; do contrário, tais relacionamentos deveriam ser finalizados por não serem 

percebidos como mutuamente benéficos às organizações (ver, por exemplo, CHRISTOPHER, 

PAYNE e BALLANTYNE, 2002; GORDON, 1999; GRÖNROOS, 1997). Levando em consideração o 

que foi dito, essa visão de mundo seria adequada quando “aplicada” ao fenômeno relacional? 

O relacionamento, por ser um fenômeno intersubjetivo, não deveria contemplar o “nós” 

através da forma como ele é intencionado pelos parceiros relacionais? 

 Antes de darmos continuidade a esses questionamentos, necessitamos exibir e expor 

mais evidências — porque, do contrário, estaríamos lançando perguntas e mais perguntas, as 

quais, por si só, não nos levariam a lugar algum. Então, vamos lá: segundo a literatura de 

MR, as relações devem ser mutuamente benéficas, ou seja, deve haver na percepção dos 

parceiros uma “simetria” entre o que é ofertado e o que é recebido, pois havendo uma 

desconexão entre o “dar” e o “receber”, o relacionamento torna-se quase que unidirecional, o 

que aumenta a sua propensão de término (FOURNIER, DOBSCHA e MICK, 1998). Frente a esse 

dado, coloca-se nova série de questionamentos. Se a literatura prega isso, por que na maioria 
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das definições só as organizações têm esse “poder” de dissolver o relacionamento com o 

outro? Por que na literatura não é explicitado que, se o outro não perceber na relação a 

possibilidade dela lhe trazer benefícios, ele também pode dissolvê-la? Ou melhor ainda, por 

que os acadêmicos ainda persistem em construir definições em que apenas uma das partes 

tem sido considerada como a responsável pela análise da existência e cumprimento dos 

benefícios mútuos, quando ciências como a psicologia (DWYER, 2000) e a sociologia 

(BERGER e LUCKMANN, 2002), que são consideradas pelo marketing provedoras de aportes 

teóricos para muitas das suas “teorias”, há muito já nos disseram que, para compreendermos 

o fenômeno relacional, devemos estudar o “nós”? 

 Dito isso, nós consideramos que, na perspectiva comercial, o fenômeno relacional 

vem sendo intencionado pelos acadêmicos de MR de forma reducionista e não-contemplativa 

da complexidade da “realidade”, pois, ao considerarem que apenas um dos parceiros 

relacionais tem esse poder divino de julgar quando as relações devem ser iniciadas e 

terminadas, isso estaria indo contra um dos princípios básicos dos relacionamentos, a saber: o 

dos parceiros perceberem a possibilidade do relacionamento ser mutuamente benéfico 

(DWYER, 2000; FOURNIER, DOBSCHA e MICK, 1998; HEIDER, 1958). 

 Cabe esclarecermos ao leitor que, embora os seguidores da literatura de MR 

pretendam nos catequizar de que as relações devam e tenham de ser simétricas — 

mutuamente benéficas —, nós não compactuamos com esse dogmatismo que vem sendo 

difundido. Para tal, iremos neste momento refletir criticamente acerca dessa questão. Se 

considerarmos que as relações são simétricas quanto aos benefícios mútuos, estaremos 

dizendo que os parceiros envolvidos numa determinada relação comercial possuem o mesmo 

grau de poder e que com isso há um equilíbrio pleno — uma igualdade — entre o que cada 

uma das partes dá e recebe, não importando quem são os “seres” relacionais, nem tampouco 

as circunstâncias espaço/tempo (FOUNIER, 1994; WISH, 1976; WISH et al., 1976). No entanto, 
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caro leitor, crer nessa “farsa” seria semelhante a você acreditar no “bom velhinho”, Papai 

Noel, ou quem sabe — para aqueles que não gostam de personas8 estrangeiras — no Saci-

Pererê. De fato, como são várias as fontes de poder que atuam nos relacionamentos e como 

elas não agem de forma isolada, uma relação só poderia ser considerada simétrica se assim o 

fosse em todas as dimensões de poder (DWYER, 2000; FROST et al., 1978), o que é 

praticamente impossível. Dessa forma, somos levados a acreditar — nos desculpem caros 

leitores — que essa simetria relacional difundida pelos apóstolos do MR é uma quimera, 

pois, devido às relações serem em essência assimétricas, essa igualdade perfeita nunca seria 

alcançada. 

 Em certo sentido, podemos inferir que a assimetria no relacionamento implica na 

existência de uma parte mais “fraca” com relação a determinado aspecto. Por conta disso, 

existe a possibilidade de que, em algum espaço/tempo, essa parte mais “fraca” se sinta 

explorada. Entretanto, mesmo que isso ocorra, ela pode preferir manter o relacionamento 

devido à inexistência de outros parceiros. Vale ressaltar que a assimetria não é uma questão 

estática, pois ela pode mudar de intensidade e natureza à medida que o relacionamento se 

desenvolve. Entendemos ainda que a “força” e a “fraqueza” podem estar em aspectos 

distintos e distribuídos entre as partes. Daí que, apesar de assumirmos a impossibilidade de 

uma simetria no relacionamento, aceitamos que possa haver o equilíbrio, através da 

alternância de poder, que poderia dar uma impressão de simetria se observado à distância. 

 Esse “equilíbrio” propiciado pela “gangorra assimétrica” nos parece ser possível caso 

haja eqüidade e reciprocidade9 nas relações comerciais. A eqüidade corresponde ao 

                                                 
8  Gostaríamos de salientar que o significado desse termo foi extraído da literatura referente aos relacionamentos 

parassociais. Compreende-se por persona ou personalidade mediada, qualquer personagem personificado (seja 
ele, um funcionário de uma organização, um desenho, entre outros) que interage com o outro através de meios 
(HORTON e WOHL, 1956; WONG e FORTIN, 2000). 

9  Essas duas dimensões relacionais, bem como as demais serão aprofundadas na seção 1.3.3.2 
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“equilíbrio” entre o que é ofertado e recebido; já a reciprocidade implica em que os parceiros 

tenham ciência de que suas ações na relação, em algum momento, serão retribuídas. 

 Outro ponto que merece nossa reflexão se reporta à longevidade dos relacionamentos. 

Apesar dos conceitos utilizados pelo MR enfatizarem que as organizações devem, ao que nos 

parece a todo custo, buscar estabelecer relacionamentos interativos e lucrativos de longo 

prazo com os consumidores (BERRY, 2002, 1995; BITNER, 1995; PAYNE, 2000; SHETH e 

PARVATIYAR, 2000b), será que todo o tipo de organização pode aplicar em todas as situações 

os princípios do marketing de relacionamento em suas relações com os consumidores? Por 

exemplo, no contexto do mercado industrial (i.e., B2B), dependendo do ramo de atuação, dos 

produtos, dos preços, da rede de relacionamentos, entre outros fatores, nem todas as 

organizações podem ou precisam adotar o MR para conseguir se relacionar com os seus 

clientes, nem tampouco necessitam que essas relações sejam duradouras e, ainda por cima, as 

organizações que não precisavam necessariamente do MR e o adotaram obtiveram 

conseqüências negativas (BLOIS, 1996; GRAYSON e AMBLER, 1999; JACKSON, 1985). 

 E, quanto aos parceiros de uma organização, todos almejam realmente relacionar-se 

em longo prazo com ela? Dito de outra forma, será que os parceiros em todos os momentos 

querem estabelecer “trocas relacionais” com as organizações? No intuito de tentar esclarecer 

essas questões, solicitamos ao leitor que nos dê licença para apresentarmos alguns 

pressupostos que podem nos auxiliar nessa tarefa: se as pessoas são diferentes entre si 

(DWYER, 2000), logo, elas não se comportam precisamente do mesmo modo (GOFFMAN, 

2002), dessa forma não valorizam exatamente as mesmas coisas, até por que não possuem 

experiências semelhantes, tampouco a mesma socialização primária ou secundária (BERGER e 

LUCKMANN, 2002), o que as leva a não atribuírem os mesmos significados às suas interações 

(BAZILLI et al., 1998; MEAD, 1934; STRYKER e STATHAM, 1985) e, além disso, ainda 
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possuem identidade distinta para cada rede de relacionamento na qual ocupam posições e 

desempenham papéis (BURKE, 2000). 

 Em outras palavras, o que estamos querendo explicitar é que, o que para um cliente 

em determinado momento parece ser atraente, para outro (ou para o mesmo, em outro 

momento), chega a ser repulsivo, possibilitando assim que diferentes formas de 

relacionamentos possam ser estabelecidas no mesmo ou em diferentes contextos (BARNES, 

2002; DAY, 2000). Além disso, observa-se que nem todos os clientes encaram uma dada 

interação como um relacionamento (BOTSCHEN, 2000) e que muitos não estão 

particularmente interessados em se relacionar com as organizações (BROWN, 2000; PALMER, 

1996; RAO e PERRY, 2002; SZMIGIN e BOURNE, 1998), preferindo conscientemente ser 

clientes “transacionais” (GRÖNROOS, 1995), embora, em algumas ocasiões (ausência de 

parceiros alternativos ou inviabilidade de parceiros, por exemplo), eles se vejam forçados a 

manterem vínculos com certas empresas (BENDAPUDI e BERRY, 1997; DILLER, 2000; 

HENNIG-THURAU, GWINNER e GREMLER, 2002), o que faz com que a famosa “retenção” 

possa na verdade estar mascarando uma situação de lealdade espúria (ASSAEL, 1987), de 

forma que os consumidores continuam a se relacionar com determinada organização, 

“sonhando” com o dia em que irão se “libertar” de tal relacionamento. 

 Diante do exposto, as organizações estão realmente preparadas para se relacionarem 

com esses vários tipos de consumidores? Para nós, a grande maioria das organizações está 

apta para implementar uma ou outra perspectiva de marketing; mais especificamente, no 

entanto, poucas estão prontas para vivenciar as duas perspectivas simultaneamente no mesmo 

tempo/espaço. Por conta da distinção entre o MR e o marketing convencional não ser clara, 

seja por causa das estratégias de sucesso de MR serem complexas, seja pela complexidade e 

dificuldade de mensurar os fatores que determinam o que é apropriado em cada situação de 

consumo, as organizações não sabem ao certo se devem implementar o MR, ou o marketing 
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convencional, ou até mesmo algo que contemple as duas orientações (GRÖNROOS, 1997; 

JACKSON, 1985). 

 Embora reconheçamos que ainda há muito que se falar sobre a polissemia conceitual 

das definições de MR, tentaremos ensaiar um fechamento a essa discussão, bem como uma 

análise reflexiva acerca dessa problemática. Nessa incursão que realizamos pudemos 

constatar que, mesmo que as diversas definições apresentadas na literatura de MR 

apresentam um certo nível de consenso quanto aos conceitos-chave inclusos no domínio 

dessa “sub-área” do marketing — tais como, a colaboração entre os sujeitos10 relacionais 

(BAGOZZI, 1995; GRÖNROOS, 1994), a cooperação entre tais sujeitos (PALMER, 2002), a 

confiança, o comprometimento (MORGAN e HUNT, 1994) e a orientação em longo prazo 

(BERRY, 2000) —, apresentam-se pelo menos sete categorias conceituais — quais sejam: 

início, desenvolvimento, manutenção, duração, interação, resultado e conteúdo emocional 

(HARKER, 1999) —, vislumbrando-se o consumidor como centro de todas as conceituações 

(BENDAPUDI e BERRY, 1997; CRAVENS, 1995), entre outros. Verificamos que realmente não 

há na atualidade um conceito de MR que consiga contemplar o fenômeno em sua unicidade, 

por meio da elucidação de suas propriedades distintas (SHETH, 2000) — se é que seja 

possível realizar tamanha proeza. 

                                                 
10 A consciência é essencial para a compreensão do sujeito, pois ela representa o momento de representação, de 

intencionalidade e de vivência do sujeito em relação ao seu complexo mundo (HUSSERL, 1931; MOUSTAKAS, 
1994; REY, 2003). Reconhecer a existência do sujeito é aceitar sua capacidade de construção consciente 
(produção de sentido) da “realidade”, como momento de seus processos atuais de subjetividade (REY, 2003). 
Essa existência do sujeito pressupõe aceitar a sua capacidade de aperceber um fenômeno de forma consciente 
por meio do cogito husserliano (consciência com seus atos), o que lhe permite, através do seu vivido com o 
fenômeno, apreender o seu significado, gerando sentido para si mesmo (MOUTAKAS, 1994; HUSSERL, 1931). 
Nesse sentido, o sujeito nos aparece nos momentos do refletir, pois ele é a expressão da reflexibilidade da 
consciência crítica. Sua capacidade geradora de sentidos (por meio da reflexão) é um dos elementos centrais 
para que possa produzir rupturas com o estabelecido (REY, 2003; SCHÖN, 1983). Ao exercitá-la — a partir da 
confrontação com a realidade da sua vida cotidiana — ele gera novos sentidos, os quais contribuem para 
modificar os espaços da subjetividade social dentro dos quais atua (BERGER e LUCKMANN, 2002). O sujeito, 
então, encontra-se na condição de emancipação, e não de sujeição, possuindo assim identidade. Todavia, o 
indivíduo, por não possuir capacidade geradora de sentido, é desprovido de identidade (REY, 2003). 
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 Indo um pouco mais além, se a inexistência de uma definição consensual constitui um 

sinal de vigor e vitalidade dos esforços intelectuais canalizados ao estudo do MR, sendo 

dessa maneira uma fonte de conflitos necessários ao desenvolvimento desta “sub-área” do 

marketing (BROWN, 2000), por outro lado, a sua aplicação teórica e/ou prática tem se 

revelado problemática e inconsistente, justamente devido às imprecisões que se fazem 

presentes na definição e/ou operacionalização de seus conceitos e que ameaçam o êxito das 

iniciativas tomadas nessa área (e.g., BARNES, 1997; O’MALLEY, PATTERSON e EVANS, 1997; 

WILSON, 1995; WONG E SOHAL, 2002). Por exemplo, uma das principais aplicações práticas 

derivadas dos conceitos fundamentais do marketing de relacionamento é o CRM (Customer 

Relationship Management), o qual tem como discurso [ilusionismo] prover o marketing um-

a-um, o aumento da carteira de consumidores, dos lucros das organizações, da contribuição 

marginal e da retenção dos consumidores, bem como a diminuição dos custos 

organizacionais atrelados à dinâmica relacional, entre outros (ABBOTT et al., 2001; DAVIS e 

JOYNER, 2000; DOYLE, 2001; GRABNER-KRAEUTER e MOEDRITSCHER, 2002; WIEDMANN et 

al., 2001; WINER, 2001; WOODCOCK e STARKEY, 2001). O intuito aqui é possibilitar que a 

organização conheça e compreenda melhor seus parceiros para que possa ofertar-lhes “a” 

solução que lhes falta. Dessa forma a organização passa a ser percebida — de forma 

consciente — pelos parceiros como uma organização que se preocupa com as necessidades 

de seus parceiros (FOURNIER, DOBSCHA e MICK, 1998). 

 Porém, o que tem ocorrido é justamente o contrário, já que, pelo fato do desempenho 

(esperado) do CRM está sendo pífio, ele vem causando desapontamento entre os acadêmicos 

e práticos quanto às expectativas criadas e aos seus resultados (DAVIDS, 1999; DOYLE, 2001; 

GRABNER-KRAEUTER e MOEDRITSCHER, 2002; WOODCOCK e STARKEY, 2001). Inúmeras são 

as razões para essa descrença, entre elas destacamos: falhas de iniciativas de sua 

implementação; complexidade da estrutura da plataforma dos CRMs; não-integração da 
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plataforma dos CRMs com os sistemas organizacionais já existentes; o alto nível de 

investimento; falta de uma estrutura definidora de critérios e métricas para iniciar um projeto 

de CRM; falta de formas para instituir processos que conduzam medidas de desempenho 

contínuo (GARTNER, 2001); baixo nível de qualificação dos funcionários; altos custos de 

mudanças (de cultura), decorrentes da reorganização da organização para as plataformas do 

CRM (BURNETT, 2001; GRABNER-KRAEUTER e MOEDRITSCHER, 2002; MASTERS, 2001). 

Outros fatores de descrença ainda podem ser citados, tais como, o fato de ter foco — 

prioritário — na tecnologia, deixando à margem o foco no consumidor (FOGARTY 2001; 

MASELLI 2001; MASTERS, 2001); implantação das plataformas de CRM sem prévia 

remodelação ou revisão dos processos organizacionais; investimentos em sistemas de CRM 

focando apenas aspectos tecnológicos, em detrimento de matéria-prima; serviços de 

consultoria e treinamento; necessidade de um banco de dados atualizado e compreensivo 

(DAVIDS, 1999; DAVIS e JOYNER, 2000; DOYLE, 2001; WOODCOCK e STARKEY, 2001). Além 

disso tudo, por trabalhar com informações passadas, o CRM é reativo e não proativo 

(FOURNIER, DOBSCHA e MICK, 1998). Por último, a falta de prova objetiva entre as relações 

de causa e efeito entre o CRM e o ROI. (MASTERS, 2001) e as expectativas de retornos 

imediatos, quando os investimentos são de longo prazo, também são entraves motivadores de 

descrença, dentre outros. 

 Nesse sentido, diversas são as pesquisas elucidativas das iniciativas de CRM têm 

falhado em cumprir suas promessas. De acordo com o Instituto de Pesquisa Forrester, 57% 

das organizações pesquisadas não conseguiram justificar o porquê dos seus investimentos em 

CRM, uma vez que elas não conseguem mensurar a lucratividade dos consumidores 

(FORRESTER RESEARCH, 2001). Um resultado similar foi encontrado no survey realizado em 

2001 pela Cap Gemini Ernst & Young com a Consultoria Gartner na Europa. Nesse estudo, 

apenas 1/3 das organizações poderiam prover qualquer estimativa do retorno esperado sobre 
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os seus investimentos (ROI) em CRM (CAP GEMINI ERNST & YOUNG, 2001). Além dessas 

evidências empíricas, os relatórios do META Group indicam que apenas 10% das iniciativas 

do CRM têm propiciado um alto nível de integração das organizações, 64% dos respondentes 

não possuem meios de mensurar o valor do CRM nas suas organizações e menos de 10% das 

organizações estão capacitadas de mensurar de forma tangível o retorno sobre o investimento 

referente à aquisição do CRM (META GROUP, 2002). E, por fim, pesquisas realizadas pela 

AMR Research indicaram que apenas 12% das organizações que implementaram softwares 

de CRM tiveram suas expectativas excedidas (SAPIENT, 2001). 

 Dessa forma, observamos que muitas organizações têm focado suas energias na 

construção de banco de dados, ao invés de se voltarem para a construção de relacionamentos 

genuínos. Desse modo, elas têm ignorado a necessidade de participação voluntária e ativa do 

parceiro relacional no processo interativo (O’MALLEY e TYNAN, 2000).  

Nesta mesma linha de raciocínio, podemos nos questionar até que ponto a 

complexidade do fenômeno relacional no contexto comercial pode ser realmente apreendido 

e explicado de maneira “adequada” pelas modelagens de MR — principalmente pelas 

equações estruturais, largamente disseminadas entre os acadêmicos (e.g., HENNIG-THURAU, 

GWINNER e GREMLER, 2002; MORGAN, 2000; MORGAN e HUNT, 1994). Em princípio, não 

haveria problema algum nesta tendência, posto que ela representaria a aplicação de uma 

técnica analítica em estágio já consolidado de utilização no próprio marketing11 (e.g., 

BAUMGARTNER e HOMBURG, 1996; HULLAND, CHOW e LAM, 1996). Contudo, antes de 

adentrarmos numa reflexão crítica quanto aos princípios, operacionalizações e resultados 

gerados pelas modelagens de equação estrutural utilizadas pelos acadêmicos de MR, 
                                                 
11 Para maior esclarecimento, tanto no Brasil quanto no exterior, é volumoso o número de pesquisas empíricas 

que se dedicaram a compreender os relacionamentos comerciais sob o prisma da geração de modelos de 
equações estruturais (ver, entre outros, ARNETT, GERMAN e HUNT, 2003; MORGAN e HUNT, 1994; HENNIG-
THURAU, GWINNER e GREMLER, 2002 como exemplos na literatura internacional e, BREI e ROSSI, 2002; 
GOSLING e GONÇALVES, 2002; VIANA, CUNHA JR. e SLONGO, 2000 na literatura brasileira) e em diversas outras 
esferas do conhecimento (ver, MACCALLUM e AUSTIN, 2000; PUGESEK, TOMER e EYE, 2003, dentre outros). 
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gostaríamos de salientar que essa reflexão não objetiva desmerecer essas modelagens, mas 

sim chamar a atenção — àqueles que sejam mais parcimoniosos quanto à sua utilização — 

para os resultados encontrados e para as generalizações realizadas.  

 Apesar de termos ciência de que se trata de uma técnica explanatória (com um alto 

poder explicativo) que visa, por meio de uma abordagem holística e sistêmica, descrever a 

“realidade” através da análise simultânea das diversas relações (lineares) entre os construtos e 

mesmo entre as variáveis individuais, ela é no máximo confirmatória (pois requer uma teoria 

preliminar às análises), não podendo dessa forma ser utilizada como uma técnica 

interpretativa, pois para isso seriam requeridas tecnologias qualitativas (HAIR et al., 1998). 

 Para nós, o ideal é que sejam utilizadas as duas visões de mundo (i.e., a explanatória e 

a interpretativista) para compreender em “sua totalidade” a complexidade do fenômeno 

relacional, pois a indiferença mútua existente entre essas visões ocasiona uma polarização do 

conhecimento, a qual dificulta os avanços na pesquisa social e, conseqüentemente, nas 

ciências sociais. 

 Todavia, como a maioria das pesquisas realizadas na área de MR está sob a égide da 

visão de mundo do positivismo lógico (racionalismo), as modelagens são caracterizadas por 

uma perspectiva universalista, determinista e instrumental, em cuja ótica alguns construtos 

(e.g., confiança e comprometimento) seriam influentes – ou exerceriam influência da mesma 

maneira – em todos os relacionamentos e uma “solução” encontrada poderia ser aplicada 

necessariamente a todos os sujeitos relacionais contidos neles (HENNIG-THURAU, GWINNER e 

GREMLER, 2002). Se partirmos do pressuposto de que, em essência, cada relacionamento é 

único e que tem fim em si mesmo (DWYER, 2000), inclusive em várias situações no contexto 

de consumo (BAGOZZI, 1995), concentrar-se em suas conseqüências é suficiente para 

compreendê-lo por inteiro? Além disso, até que ponto essa perspectiva racionalista seria por 

si só explicativa de um fenômeno tão multifacetado? Caso nos seja permitido esmiuçar ainda 
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mais esse questionamento, se considerarmos que esse fenômeno é único em cada 

espaço/tempo em que é objetivado, haveria essa “solução” que poderia ser aplicada a todas as 

relações comerciais? Baseado nas perguntas explicitadas acima, nos parece ser também 

importante compreender como os relacionamentos comerciais se configuram em cada 

situação de consumo, ou seja, quais as suas peculiaridades, suas particularidades, possíveis 

similaridades e diferenças; e ainda mais, não se trata de intencioná-los como uma coisa só, 

embora tenhamos consciência de que isso não seja simples, pois por se tratar de um 

fenômeno dessa natureza, as abordagens para se estudar os relacionamentos são inúmeras 

(DWYER, 2000). 

 Continuando dentro desse mesmo escopo crítico, a grande maioria dos trabalhos 

realizados na literatura da área de MR (e.g., BAUER e GRETHER, 2000; GALBARINO e 

JOHNSON, 1999; MORGAN e HUNT, 1994; OJASALO, 2000) sugere que os construtos (sempre) 

se comportam e/ou se relacionam entre si da mesma maneira em toda e qualquer relação 

comercial, por exemplo, confiança e comprometimento têm sido estudados de forma que o 

primeiro construto influencia o segundo, de forma que quanto maior/menor for a confiança, 

maior/menor será o comprometimento. No entanto, caso consideremos que isso seja 

realmente uma “lei indubitável”, numa relação comercial forçada (e.g., companhia elétrica-

consumidor) o fato de o consumidor confiar no relacionamento (nos serviços prestados) que 

possui com essa organização garante que ele irá se comprometer com ela? 

Nesse contexto, gostaríamos de externar nosso desconforto com o determinismo da 

disposição lógica da maioria das modelagens de MR, ao arbitrar que a dinâmica das relações 

comerciais tem de ser compreendida através da análise dos antecedentes, mediadores e 

conseqüentes (ver BAUER e GRETHER, 2000; GOUNARIS e VENETIS, 2002). Dito isso, 

inicialmente, antes de começarmos a apresentar evidências que corroborem à crítica em 

questão, iremos lançar mão do seguinte questionamento: que as relações possuem as entradas 
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relacionais, nós não duvidamos, que elas possuem saídas relacionais, também não 

questionamos, mas será que elas possuem mediadores? 

Se nos basearmos nos estudos desenvolvidos pela literatura de MR (e.g., BENDAPUDI 

e BERRY, 1997; GOUNARIS e VENETIS, 2002; GWINNER, GREMLER e BITNER, 1998; HENNIG-

THURAU, GWINNER e GREMLER, 2002), teremos a certeza de que em sua maioria eles 

contemplam que as relações são compostas, pelo menos, dessas três partes. A impressão que 

isso nos passa, é que, de forma geral, os acadêmicos parecem ter tomado tal circunstância 

como “certa”, sem nem ao menos refletirem por que os modelos devem ser dessa forma. 

Porém, há exceções. Se observarmos, por exemplo, a pesquisa realizada por                   

Morgan e Hunt (1994)12, não podemos inferir que os tão famosos mediadores relacionais — 

confiança e comprometimento — realmente realizam essa função mediadora em todas as 

relações comerciais. Urge, então, a necessidade de esclarecermos que nosso intuito não é 

criticar a ordem pela ordem da disposição dos construtos nas modelagens de MR, mas o de 

criticar se só existe essa ordem pregada pelos acadêmicos de MR, pois não podemos esquecer 

também que todos os modelos de equações estruturais — por se tratarem de simplificações da 

“realidade” —, são, digamos assim, “incompletos”, uns mais, outros menos. 

Além disso, a aplicação de tais modelos no estudo dos relacionamentos segue uma 

lógica instrumental13, a qual faz com que o pesquisador concentre seus esforços na adição, 

exclusão, no arranjo e nos re-arranjos de construtos, visando chegar ao melhor modelo 
                                                 
12 Em seu artigo The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, Morgan e Hunt (1994) objetivam 

explorar a natureza do MR e de duas características chaves (confiança e comprometimento) posicionadas de 
forma a serem associadas com a cooperação efetiva que é requerida de um relacionamento comercial. Para tal, 
eles utilizaram dois modelos (sendo um deles rival) de equação estrutural, no mesmo relacionamento 
comercial, para verificar se confiança e comprometimento são ou não variáveis mediadoras dessas relações. O 
que eles concluíram com base na confrontação dos modelos é que esses dois construtos realmente são 
variáveis mediadoras. Todavia, conforme se poderá observar, o modelo rival ajustou-se de forma mais 
adequada à realidade do que o modelo principal, o que nos fornece subsídios para questionar se esses 
construtos são ou não variáveis mediadoras, apesar dos autores exporem argumentos que contra digam isso. 

13 Esta instrumentalidade pode ser resgatada, por exemplo, na fala de Hennig-Thurau, Gwinner e Gremler 
(2002, p. 231), quando estes autores afirmam que “um objetivo-chave da teoria MR é a identificação de 
construtos-chaves que influenciam resultados importantes para a empresa e uma melhor compreensão das 
relações causais entre estes construtos e os resultados”. 
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explicativo das famosas “saídas relacionais”: lealdade e boca-a-boca positivo (HENNIG-

THURAU, GWINNER e GREMLER, 2002). Entretanto, ao nosso ver, durante esse “balé dos 

construtos”, a maioria dos acadêmicos que utiliza essa técnica fica tão maravilhada com as 

possibilidades de arranjo dos construtos, que “esquece” da possibilidade de gerar e comparar 

modelos rivais para averiguar, em determinado relacionamento comercial, qual dos dois — 

ou qual disposição — “melhor” se adequaria à “realidade” da relação em questão. 

Em face do exposto, não se pode deixar de questionar o seguinte: admitir que a 

complexidade desse fenômeno possa ser intencionada apenas por seus aspectos mensuráveis 

e comportamentais não parece por demais inadequado, tendo em vista que a “realidade” é 

muito mais rica de significados do que essas modelagens conseguiriam captar em um dado 

momento no tempo? Trata-se de uma questão fundamental. Na verdade, diversos são os 

acadêmicos (BERGER e LUCKMANN, 2002; GUMMESSON, LEHTINEN e GRÖNROOS, 1997; 

HUSSERL, 1931; LEVINAS, 1973) que já levantaram essa mesma crítica em relação ao 

pensamento racionalista, ao considerarem que os aspectos mensuráveis da realidade 

constituem apenas uma parte dela e não correspondem a sua totalidade. 

Apesar de termos consciência de que existem vários expoentes (alguns já foram 

citados anteriormente) que podem com propriedade nos clarificar de forma mais apurada esta 

crítica, gostaríamos de deixar claro que utilizaremos apenas um deles, notadamente Edmund 

Husserl, e, mais especificamente, das idéias extraídas de Ideas, obra publica em língua 

inglesa em 1931. 

Para Husserl, um “ser” conscientiza-se da existência do mundo e de si próprio por 

meio de suas experiências de vida com esse mundo. No entanto, pelo fato desse mundo não 

ser apenas constituído por um sujeito, mas, ao contrário, por se tratar de uma construção 

social, logo intersubjetivo, não podemos compreender esse mundo baseados no solipsismo do 

“ser”; e, mesmo que o quiséssemos, não o conseguiríamos, pois ao vivenciar o mundo, o 
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“ser” [voz] do sujeito influencia esse mundo, bem como a forma como os outros “seres” 

apercebem essa realidade, da mesma maneira que os outros “seres” [outras vozes], ao 

experienciarem esse mundo, estão influenciando a forma como esse sujeito intenciona na 

consciência o objeto da experiência14. Em outras palavras, o mundo do “ser” é em parte 

influenciado pelos diversos mundos dos outros, assim como ambos são influenciados pelo 

mundo da vida [intersubjetivo]. 

É por meio da consciência que Husserl sugere que o sujeito consegue dar sentido ao 

mundo, pois, como a consciência é sempre consciência de algo, é sempre intencional, nunca 

podemos apreender um suposto substrato de consciência enquanto tal, mas somente a 

consciência de tal ou qual coisa. Nesse momento o leitor pode estar se perguntando: Como 

assim? Consciência? Direcionada a algo? Que delírio é esse? Foi realmente isso: estupefação, 

numa leitura bruta do contexto da época, que os acadêmicos das ciências de atitude natural 

pensaram do que Husserl havia dito. — Devemos esclarecer isso um pouco mais. Para 

Husserl, pai da fenomenologia transcendental, a única forma “válida” de dado a ser estudado 

seria aquele que estivesse no plano da consciência e que pudesse ser acessado por meio da(s) 

objetivação(ões) do vivido do sujeito. No entanto, como o sujeito dá sentido ao mundo? 

Como a consciência se direciona a? É através do ato intencional que o sujeito intenciona o 

objeto da experiência, gerando sentido para o sujeito. — Prezados autores, cadê os números? 

As variáveis? Onde está o modelo quantitativo para realizar isso? É por meio de que passe de 

mágica? 

Nesse momento, não é nosso intuito esclarecermos a forma como esse filósofo 

consegue realizar isso em busca da essência dos fenômenos; basta, por ora, que tenhamos 

                                                 
14 Nesse momento, faz-se necessário esclarecermos o seguinte: apesar de Edmund Husserl ter formação em 

matemática, ele deixa bem claro em sua obra que, por conta do mundo (construído) ter sido e ser constituído 
por essas várias vozes, as quais se influenciam — conscientemente, não-conscientemente ou 
inconscientemente — de forma mútua, o que descrevemos até então não funciona como uma equação 
matemática, mas sim se refere a uma dinâmica dialógica discursiva intersubjetiva. 
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consciência de que isso ocorre por meio da redução fenomenológica. Todavia, as críticas 

levantadas são típicas de alguém que endeusa a atitude natural das ciências. Conforme 

Husserl, para as ciências da atitude natural, o mundo (construído pelos cientistas naturais) só 

pode ser compreendido pelas suas relações causais, ou melhor, o único mundo que elas 

conseguem perceber é o mundo dos fatos, o mundo sensorial (o da realidade que vemos, 

tocamos, cheiramos, ouvimos, etc.), haja vista que para esses cientistas só é válido aquilo que 

pode ser provado por meio da experiência (no seu sentido mais básico). É através dessa 

experiência (ingênua) da percepção que eles alcançam o mundo, declarado concreto. 

 A coisa que esses cientistas tanto falam só pode ser dada de maneira sensível, isto é, 

nas formas sensíveis de aparecer, sendo a coisa (ela mesma) submetida às análises causais 

para se conseguir pesquisar as conexões do “real”. Nesse mundo, existir significa que a coisa 

deve pertencer a e estar sob o controle das categorias da natureza, tais como tempo, espaço e 

causalidade. É por isso que a substância das coisas é reduzida à convergência de relações 

causais. Esse existir para os naturalistas pode não significar ter uma existência material, mas 

ao menos significa “estar lá” da mesma forma que o mundo material está, ou pelo menos 

estar na mesma dimensão. Em outras palavras, pensar em algo como existindo é pensar em 

algo na sua natureza física e, conseqüentemente, tem o mesmo modo de existência que possui 

essa natureza. A objetividade do fenômeno “físico” implica, para os naturalistas, a existência 

do mundo físico. A realidade, existência e objetividade sumiriam se alguém fosse se afastar 

do fenômeno físico, devido ao fato de que ele pertence à natureza. 

 Diante do exposto, a relação entre o fenômeno subjetivo e a realidade é interpretada 

como uma relação causal, isto é, sensações, percepções e idéias são o resultado de uma ação 

causal de realidade na consciência. As ciências naturais tentam nada mais do que alcançar 

esse ideal de objetividade que está claro na percepção concreta, pois a existência de todo o 

“ser” está nos moldes das coisas materiais. Caso essa for apenas “a” verdade, então, caso 
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duas pessoas percebam um mesmo lápis, eles o irão intencionar de forma igual? Pensemos 

agora no pai e no seu filho, digamos que o pai tenha recebido de herança um jogo de xadrez 

que lhe fora dado e passado por diversas gerações aos filhos que se destacaram na família. 

Esse jogo de xadrez para o pai é especial. Agora chegou a vez dele passar para o seu filho, 

mas o filho nem de xadrez gosta, perguntamos: o jogo de xadrez — em termos de 

propriedades físicas — é o mesmo, não é? Mas será que ambos (i.e., pai e filho) dão o mesmo 

“valor” a esse objeto? 

Embora a “realidade” apreendida sobre as percepções sensórias seja similar entre os 

sujeitos, elas são insuficientes para explicar a forma como eles intencionam um mesmo 

fenômeno, dado que não podemos reduzir o ato intencional à compreensão dos aspectos 

sensoriais e mensuráveis, posto que as coisas não consistem apenas de suas qualidades 

primárias (sensações), mas também possuem suas qualidades secundárias (i.e., o senso de 

como o objeto é experienciado). Assim, há uma diferença entre a coisa e a experiência da 

coisa. Com isso, Husserl pretendeu nos clarificar que as coisas existem além de nossa 

percepção sensorial, pois não é só porque não podemos percebê-la dessa forma, que ela não 

exista na consciência. A coisa para Husserl se refere a antes, através do seu significado 

intrínseco, correspondendo à pura essência ou eidos. Então, para esse filósofo, é por meio da 

forma como os sujeitos dão significado [intencionalidade] ao mundo natural, que seria 

possível entender a maneira como o mundo existe para o sujeito. 

 Com essa explanação, nós pretendemos deixar claro para o leitor que não há somente 

essa “forma” prescrita pelas ciências de atitude natural para se compreender a realidade 

[fenômeno], pois, embora o saber derivado delas seja de grande valia ao desenvolvimento das 

ciências sociais, elas não possuem a competência (i.e., conhecimento de causa para tal) para 

realizar “inferências” interpretativas ao intencionar um determinado fenômeno. Dessa forma, 

concordamos com a visão pós-positivista quando ela nos sugere que há também outras 
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“formas” complementares de se compreender a complexidade da realidade (um fenômeno) 

(THOMPSON, ARNOULD e STERN, 1997). Assim sendo, como sob essa perspectiva não há “a” 

forma “certa” de explicar a complexidade da realidade como um todo, estamos sugerindo aos 

acadêmicos de MR que passem a contemplar em seus estudos outras tecnologias, bem como 

outras bases epistemológicas (e.g., sócio-construcionismo; interacionismo simbólico), no 

intuito de ampliarem seus horizontes sobre o fenômeno relacional no contexto comercial. 

Neste ponto se torna necessário interromper momentaneamente a voz de Husserl para 

realizarmos uma “ponte” entre o que foi nos proferido e a forma como o saber de MR vem 

tentando (de forma cambaleante) compreender o fenômeno relacional no contexto comercial. 

Os questionamentos até aqui levantados tornam-se mais oportunos quando se observa 

também que muitas pesquisas em marketing têm adotado uma perspectiva estática e 

unilateral de operacionalização de um fenômeno tão complexo, dinâmico, dialógico, 

discursivo, subjetivo e intersubjetivo como o relacionamento (FOURNIER e BRASEL, 2002; 

JANCIC e ZABKAR, 2002; WILSON, 1995; WONG e SOHAL, 2002;). Em outras palavras, ora os 

estudos enfocam o ponto de vista do consumidor (eu) acerca da organização (outro) com a 

qual ele interage, ora o da organização (eu) em relação aos seus consumidores (outro), mas 

raramente enfocam a perspectiva da díade (nós), ou a perspectiva de que os parceiros (nós), 

isoladamente (eu), possuem da relação (nós) em que estão engajados ou envolvidos. Para nós, 

essa crítica faz sentido, pois não podemos compreender o relacionamento baseado no 

solipsismo do sujeito, pois por ser, em essência, um fenômeno intersubjetivo, nele — 

independentemente de querermos ou não — está contido a voz do sujeito, a do outro e a que 

nem é do sujeito, nem tampouco do outro. Então, o que estamos “acusando” nas pesquisas de 

MR é que, ao invés delas objetivarem obter do(s) sujeito(s) a(s) forma(s) através das quais 

ele(s) intenciona(m) a relação comercial, freqüentemente a maioria dos estudo na área de MR 

têm levado a refletir sobre as tipificações do outro e não do “nós”. 
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Mudando o foco da crítica, parece que a literatura de marketing já vem a um bom 

tempo se preocupando em analisar o porquê dos consumidores quererem ou não a criação e a 

manutenção de relacionamentos com organizações (BAGOZZI, 1995; BENDAPUDI e BERRY, 

1997; BERRY, 1995; BITNER, 1995; SHETH e PARVATIYAR, 1995) e os benefícios que eles 

podem obter a partir de tais vínculos (HENNIG-THURAU, GWINNER e GREMLER, 2000; 

GWINNER, GREMLER e BITNER, 1998). Conforme essa literatura de MR, os consumidores 

decidem se engajar em determinadas relações e não em outras, quando eles percebem que os 

benefícios (que ele valoram) envolvidos numa determinada relação superam em muito os 

seus custos, o que nos parece ser uma visão extraída do saber proveniente da teoria da troca 

social15 (EMERSON, 1976; LAWLER e THYE, 1999; VALLE, 1994). Já para ciências como a 

antropologia, sociologia e psicologia, a resposta para esse porquê reside no seguinte 

argumento: os seres humanos são animais essencialmente sociais (os quais não podem ser 

compreendidos apenas como indivíduos solitários, inseridos em ambientes impessoais, mas 

devem ser representados como estando imersos em relações e interagindo com outras pessoas 

em pelo menos alguma fase de suas vidas) e por conta disso são “geneticamente 

predispostos” a forjar relações (HOMANS, 1958; KALE e SHIRIVASTAVA, 2001). 

Na nossa visão de mundo, essa questão do porquê não é apenas algo de cunho 

“genético” ou um confronto de “benefícios versus custos”. Estamos propondo que, no ato de 

consumo, há também uma perspectiva existencial que, parece-nos, está sendo desprezada. 

Em parte, isso é devido ao tipo de tecnologia [instrumentalização] utilizada pelos 

acadêmicos, que, na ânsia de responder essa pergunta que “não quer calar”, vem utilizando, 

                                                 
15 A teoria das trocas sociais assume que o sujeito interage com o outro para conseguir cumprir objetivos 

individuais os quais ele não conseguiria sozinho (LAWLER e THYE, 1999). Para tal, os benefícios provenientes 
das interações devem ser percebidos pelos sujeitos como superiores aos custos incorridos nelas (EMERSON, 
1976; VALLE, 1994). Vale ressaltar que essa troca de benefícios/custos não necessariamente tem de ser igual e 
de mesma natureza. Por exemplo, em algumas ocasiões uma das partes da interação pode incorrer mais 
benefícios que custos em relação à outra parte. E, numa dada interação, um parceiro pode consertar o carro do 
outro e este retribuir com benefícios pecuniários ou não-pecuniários (objetivando um obrigado) (EMERSON, 
1976; LAWLER e THYE, 1999). 



 

 

42

 

sem os devidos cuidados, instrumentais que extraem dos sujeitos nada mais do que respostas 

mecanicistas, calculistas e sensoriais de um fenômeno que possui uma artéria existencialista. 

Dito isso, estamos de mãos dadas com Jean Baudrillard (1975; 2002), quando ele filosofa que 

um ser humano, por ser um “ser” incompleto, direciona-se ao objeto de desejo para nele 

“encontrar” e “suprir” a falta e assim atingir a sua completude, para dessa forma se fazer 

existir no mundo através desse objeto. Assim, nas relações comerciais, é por meio do 

consumo que, ao conseguimos adquirir o objeto de desejo, apreendemos o seu significado e 

geramos sentido para ele de forma que ele nos complete, para que possamos nos fazer existir. 

Outro ponto que merece ser salientado se refere à questão paradigmática do MR. 

Atualmente a academia — mais especificamente da área de marketing — está dividida em 

duas visões de mundo: os que defendem que o MR é uma mudança de paradigma, e aqueles 

que não o consideram tal mudança. 

Após o levantamento que realizamos sobre esse impasse, pudemos constatar que os 

argumentos utilizados pelos acadêmicos que propuseram que o MR constitui uma mudança 

paradigmática ocorrida dentro do escopo do marketing são: que essa mudança ocorreu devido 

a alterações no ambiente competitivo, as quais “forçaram” as organizações a adotar o MR 

(e.g., AIJO, 1996; FOURNIER e BRASEL, 2002; GUMMESSON, 2002a; PRILUCK, 2003; WEBSTER, 

1994; ZEITHAML e BITNER, 2003); alterações nas crenças e valores que norteiam as atividades 

de marketing (e.g., CZEPIEL, 1990; GORDON, 1999; GRÖONROS 1997; GUMMESSON, 1998; 

HANSEN, 2000; ROSENBERGER, 2000; RUST, ZEITHAML e LEMON, 2001;); o declínio da 

posição dominante do mix de marketing na literatura, pesquisa, ensino e prática do marketing 

(e.g., GRÖONROS, 1994, 1997; HUNT, 1983; KENT, 1986; VAN WATERSCHOOT e VAN DEN 

BULTE, 1992); e a (re)reorientação — a mudança de sua orientação do relacional para o 

transacional e, posteriormente, do transacional para o relacional — ocasionou mudanças nas 

questões ontológicas, epistemológicas, nas metodologias e nas suas concepções 
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fundamentais, as quais configurariam uma mudança de paradigma (HENNIG-THURAU e 

HANSEN, 2000; SHETH, 2000). 

Entretanto, nem todos os acadêmicos (GRUEN, 1997; PALMER, 2002) concordam 

quanto a essa visão de mundo de que o MR é uma mudança de paradigma. Conforme essa 

corrente antimudança paradigmática, o fenômeno relacional não seria uma mudança de 

paradigma porque: em essência, representa nada mais do que uma retrospecção, retroação e 

reafirmação do conceito de marketing (BROWN, 2000; PETTERSON, 1995); não pode ser 

encarado como um paradigma enquanto não se chegar a uma definição consensual sobre seu 

escopo e abrangência (HARKER, 1999; HEALY et al., 2001; KANDAMPULLY e DUDDY 1999; 

PARVATIYAR e SHETH, 2000); embora o nome “marketing de relacionamento” seja 

relativamente novo, a prática relacional é tão (ou talvez até mais) antiga quanto o marketing 

convencional (BERRY, 1995; GRÖNROOS, 1994; GUMMESSON, 1997; PALMER e PONSONBY, 

2002; PAYNE, 2000); não é apropriado a todos os contextos e ocasiões, ou seja, não possui 

utilização universal (DAY, 2000; O´MALLEY E TYNAN, 2000; PALMER, 1995; 1996; PETROF, 

1997; RAO e PERRY, 2002); não há mudança, pois os princípios teóricos que norteiam o 

desenvolvimento do marketing de relacionamento já existiam há vários anos (PALMER E 

PONSONBY, 2002; SHETH e PARVATIYAR, 1995a). 

 Mesmo entre aqueles que alegam ter havido uma mudança paradigmática, há quem 

reconheça (GRÖNROOS, 1997; SHETH, 2000) que esta ainda é (e talvez sempre será) uma 

questão controversa. Em vista disso, embora acreditemos ser necessário aprofundar a 

compreensão desse debate, não é mérito desse trabalho se posicionar quanto ou discutir se o 

MR representa ou não mudança de paradigma em relação ao marketing convencional. 

Por fim, todas as situações acima elucidadas podem estar ocorrendo não só devido a 

um simples “descompasso” entre teoria e prática, mas também em função do próprio 

ferramental teórico ainda mal concatenado. Neste sentido, estamos assumindo que os 
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acadêmicos de MR têm avançado na aplicação das idéias de relacionamentos sem uma 

compreensão apropriada do que realmente significa “criar relacionamentos” ou, mais 

especificamente, do que é em essência um relacionamento.  

Isso vem causando problemas na teorização e aplicação das idéias de relacionamento, 

já que, no ímpeto de ganhar essa “corrida ao ouro”, os acadêmicos em sua grande maioria 

fizeram emergir de forma precipitada construtos, conceitos, etc. do MR, os quais 

ocasionaram uma má compreensão dos construtos envolvidos no desenvolvimento do 

conceito de relacionamento (FOURNIER, DOBSCHA e MICK, 1998; HELFERT, RITTER e 

WALTER, 2002). 

Essa emergência precipitada teve como estopim a importação acrítica dos achados e 

construtos desenvolvidos nos estudos das relações que ocorrem no mercado B2B para o 

estudo das relações no mercado de consumo (KALE e SHRIVASTAVA, 2001). Tal fato se revela 

preocupante, pois, por conta da natureza dos relacionamentos que as organizações mantêm 

com seus parceiros no mercado de serviços e bens de consumo ser diferente daquela existente 

no ambiente B2B, essa transposição literal de conhecimento contribuiu para esse mal 

entendimento16 (IACOBUCCI e OSTROM, 1996; PATTERSON e WARD, 2000). 

Por sua vez, o próprio conceito de relacionamento no mercado de consumo não é bem 

compreendido, pois muito mais ênfase está sendo dada aos aspectos comportamentais em 

comparação aos emocionais (BARNES, 1997; 2002; HOLBROOK e HIRSCHMAN, 1982). Além 

disso, Grönroos (2000a, p. 32) elucida que questões como “o que é um relacionamento?” e 

                                                 
16 Não se pode negar o fato que as teorias relacionais aplicadas ao estudo das interações entre empresas têm o 

potencial para fornecer valiosos insights quando bem aplicadas às trocas relacionais envolvendo os 
consumidores, pois como observam Wulf e Odekerken-Schröder (2001), as trocas ocorridas no contexto de 
consumo revelam algumas similaridades com as trocas ocorridas no contexto B2B. No entanto, também não se 
pode deixar de levar em consideração que o conhecimento gerado a partir do estudo das relações que ocorrem 
neste último contexto não se restringe à análise de interações diádicas, mas também contempla a interação de 
vários atores atuando em rede, perspectiva esta que raramente se vê aplicada ao primeiro contexto. Além 
disso, a discrepância de poder e recursos de toda ordem entre duas ou mais empresas que se engajam em 
trocas relacionais comumente é exígua quando comparada à diferença entre os recursos que uma empresa e 
seu(s) consumidor(es) têm à disposição. 
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“quando nós sabemos que um relacionamento se desenvolveu?” não são adequadamente 

discutidas pela literatura de marketing. 

Embora reconheçamos que os acadêmicos de MR devam compreender o que é um 

relacionamento propriamente dito para que possam avançar de forma coerente “dentro do seu 

paradigma” — o saber nessa área —, definir o que é relacionamento não é algo fácil. Para se 

ter uma noção disso, nem mesmo a psicologia (que já tem algumas décadas a mais de estudo 

que o MR) tem conseguido traçar uma definição precisa sobre o que constitui um 

relacionamento, no máximo ela tem gerado uma compreensão do que pode ser entendido 

como um relacionamento. Assim sendo, o termo relacionamento denota as relações existentes 

entre pelo menos dois parceiros, relações essas que podem ao menos ser encaradas como uma 

série de interações (conscientes) inter-relacionadas entre os parceiros envolvidos (FOURNIER, 

1994; HEIDER, 1958; HOLMLUND, 2000). 

Parte dessa dificuldade em definir o que é esse fenômeno deve-se ao fato de haver, 

segundo a psicologia social, uma infinidade de dimensões relacionais que atuam nos 

relacionamentos (e.g., reciprocidade, eqüidade e proximidade) (DWYER, 2000). Embora 

algumas delas (e.g., confiança, comprometimento e satisfação) venham sendo amplamente 

utilizadas na tentativa de compreender como as pessoas percebem um relacionamento de 

consumo (BARNES, 2002; GUMMESSON, 2000) e se diferentes formas de relações diádicas 

(i.e., indivíduo-indivíduo, indivíduo-firma e firma-firma) são caracterizadas por diferentes 

dimensões relacionais (IACOBUCCI e OSTROM, 1996), nós estamos propondo que isso ainda é 

insuficiente para compreendermos o fenômeno relacional, pois, embora vários acadêmicos 

(e.g., BENDAPUDI e BERRY, 1997; HENNIG-THURAU, GWINNER e GREMLER, 2002; MORGAN e 

HUNT, 1994; SHETH e PARVATIYAR, 1995b) venham desenvolvendo modelos que definem 

algumas das variáveis relevantes, que influenciam no sucesso ou fracasso de um 
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relacionamento, poucas foram às pesquisas empíricas que contemplaram a compreensão da 

dinâmica de desenvolvimento das relações (KALE e SHRIVASTAVA, 2001; WILSON, 1995). 

Em outras palavras, os acadêmicos deveriam contemplar em seus estudos dos 

relacionamentos comerciais não apenas essas “propriedades” amplamente conhecidas e 

utilizadas nas modelagens de equações estruturais em marketing, mas também precisariam 

vislumbrar as outras propriedades elucidadas pela psicologia social (e.g., relevância, 

intimidade, familiaridade e ética). Ademais, eles devem analisar as interações que 

concretizam os relacionamentos e não apenas se ater a analisar as características das partes 

neles envolvidas. Em face desse conjunto de alegações, pode-se questionar até que ponto 

podemos argumentar que uma das razões para o insucesso das práticas de MR resida na não 

compreensão do conceito de relacionamento por aqueles que estudam e/ou praticam as 

atividades de marketing. 

 Então, dessa forma, no intuito de desenvolver e operacionalizar construtos e conceitos 

que melhor possam auxiliar os acadêmicos e práticos na compreensão do fenômeno 

relacional no contexto comercial, na nossa visão de mundo, eles devem voltar à origem do 

conhecimento relacionado ao MR. Dito de outra maneira, se objetivamos entender as bases 

balizadoras do fenômeno relacional comercial e desvendar o significado das ações da vida 

cotidiana, eventos e instituições pela perspectiva do “nós” relacional, consideramos que o 

caminho mais recomendado seja por meio das tradições de pesquisa interpretativistas, pois 

elas compreendem que o sujeito e o mundo estão relacionados às experiências de vida do 

sujeito para com o mundo. 

 Dentre as várias tradições interpretativistas, a abordagem fenomenológica nos parece 

a mais apta. Mais especificamente, o “método” que julgamos mais conveniente para clarificar 

os fundamentos do conhecimento da vida cotidiana é a fenomenologia clarificadora de 

Edmund Husserl. A fenomenologia é um “método” puramente descritivo, a ciência a priori, 
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que não busca resultados imediatos, mas sim propõe um voltar às origens do fenômeno, ou 

um “retorno às coisas mesmas” por meio de como os sujeitos, através de suas experiências de 

vida, intencionam as coisas no plano da consciência (HUSSERL, 1931; MOUTAKAS, 1994). 

Dito isso, a questão de compreender as estruturas essenciais do fenômeno relacional, por 

meio da fenomenologia, pode nos ajudar a clarificar como os parceiros relacionais 

intencionam o fenômeno relacional por meio de suas experiências de vida (FOURNIER 1990; 

THOMPSON; LOCANDER e POLLIO 1989). 

 Dessa forma, consideramos que seja através da compreensão da essência do fenômeno 

relacional que poderemos avançar na pesquisa de marketing de relacionamento e na ciência 

social, pois conseguiremos apreender o seu significado e, por conseqüência, o dos construtos 

e conceitos que o permeiam, o que nos possibilitará — bem como aos acadêmicos e práticos 

— desenvolver e operacionalizar conceitos, construtos, entre outros, mais ajustados à 

realidade a ser estudada. 

 Apesar de termos consciência das inúmeras visões (e.g., psicológica, antropológica e 

sociológica) através das quais o fenômeno relacional possa ser intencionado, por conta do 

nosso estudo estar sendo regido pela “lente” teórica do marketing de relacionamento, 

intentaremos clarificar esse fenômeno sob a perspectiva das relações das díades comerciais17, 

se inspirando na estrutura e nas características provenientes dos relacionamentos 

interpessoais da psicologia social (IACOBUCCI e OSTROM, 1996). 

 A literatura de marketing apresenta que, quanto à natureza da interação, as relações 

comerciais podem ser classificadas como firma-firma, firma-indivíduo e indivíduo-indivíduo. 

                                                 
17 Gostaríamos de salientar do porquê de estarmos investigando a relação (interpessoal) comercial por meio da 

“lente” teórica que compreende as díades. Embora reconheçamos que vivemos numa sociedade em rede, cujas 
relações comerciais existem e estão inseridas sob as mais diversas configurações (estruturas de rede) 
(CASTELLS, 2000; CRAVENS e PIERCY, 1994; GUMMENSON, 1997), todas elas são construídas tendo por base os 
relacionamentos primários (i.e. díades), já que as díades compreendem — em termos de interações entre duas 
partes distintas — a menor ligação presente da rede (KANDAMPULLY e DUDDY, 1999). Outrossim, as relações 
marca-consumidor são intencionadas pela literatura de marketing, como relacionamentos diádicos (KELLER, 
2002). 
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O relacionamento firma-firma ocorre no mercado organizacional e o firma-indivíduo ocorre 

no mercado de consumo, o relacionamento indivíduo-indivíduo (i.e., interpessoal) ocorre nos 

serviços (IACOBUCCI e OSTROM, 1996). Dentro dessa diversidade de relações comerciais, nós 

optamos por compreender os relacionamentos interpessoais entre provedor de serviços e 

consumidor, mais especificamente, as relações interpessoais entre o consumidor e a marca do 

prestador de serviços. 

 Nesse momento surge a seguinte indagação: por que estudar justamente a relação 

entre o provedor de serviços e seus consumidores, se nos foi mostrado que existem pelo 

menos três naturezas distintas de relações comerciais? É possível que uma pessoa estabeleça 

relação interpessoal com uma marca? Mesmo que consideremos que a relação interpessoal 

marca-consumidor possa existir, para que a relação seja entre indivíduos, a marca tem que ser 

uma pessoa, não é? E desde quando a marca pode ser considerada uma pessoa? E, por fim, 

digamos que a marca possa se tornar uma pessoa, por que estudar a relação marca-

consumidor? Todas essas perguntas serão respondidas nos parágrafos que seguem abaixo. 

Vale salientar que os questionamentos realizados serão respondidos na ordem em que foram 

apresentados. 

 A escolha do relacionamento interpessoal entre um prestador de serviços e os seus 

consumidores deve-se ao fato de que concordamos com a proposta da Escola Nórdica de que 

todas as organizações são (em essência) provedoras de serviços (CZEPIEL, 1990; GRÖNROOS, 

2000a), portanto, todo relacionamento (comercial) ocorre, em última instância, entre 

indivíduos (IACOBUCCI e OSTROM, 1996). De fato, para os acadêmicos que defendem essa 

visão de mundo, as relações comerciais (no seu cerne) são forjadas por pessoas (i.e., 

funcionário-consumidor). 

 Nesse sentido, os serviços ganham, em nossa abordagem, uma importância 

fundamental, posto que estão no centro da criação e manutenção de relacionamentos 
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(GRÖNROOS, 2000b). Então, se considerarmos que todo relacionamento ocorre entre pessoas, 

não só os relacionamentos interpessoais são centrais em nossa abordagem, mas também os 

serviços o são. 

 Além disso, por serem fundamentalmente produzidos em tempo real ao próprio 

consumo, os serviços podem ser entendidos como um processo que depende em grande parte 

de interações interpessoais entre o provedor do serviço e o cliente (CZEPIEL, 1990). Quando 

esta interação ocorre, um parceiro tem a oportunidade de exercer influência direta sobre as 

ações do outro e reagir às suas intenções. Tendo em vista que encontros de serviços de certo 

modo são também encontros sociais, repetidos contatos entre consumidores e provedores de 

serviços assumem, naturalmente, dimensões pessoais tanto quanto profissionais (GRÖNROOS, 

2000a, 2000b; PATTERSON e WARD, 2000; PAYNE, 2000). Assim, existe um considerável 

potencial para os provedores de serviços desenvolverem relacionamentos estáveis com os 

seus consumidores. Por outro lado, os consumidores precisam de mais transparência e 

informações mais confiáveis (ROSENBERGER, 2000). De fato, clientes relacionais podem 

estabelecer amizade com seus prestadores de serviços (CZEPIEL, 1990). 

 Não estamos com isso propondo que organizações não possam engajar e estabelecer 

relacionamentos com outras organizações e/ou com indivíduos; entretanto, quando uma dada 

organização A se engaja em dinâmica relacional com uma dada organização B, não ocorre, 

de fato, uma relação entre as entidades A e B, mas sim uma interação entre elas mediada 

pelos funcionários que representam A e B. Esses funcionários representam, de forma 

consciente ou não, a entidade (organização) durante as relações que A porventura possa vir a 

estabelecer com B e vice-versa. Essa mesma lógica pode ser aplicada às interações firma-

indivíduo, posto que os consumidores, apesar de poderem perceber que estão se relacionando 

com a firma [marca], de fato estão interagindo com o funcionário que naquela determinada 

situação pode estar personificando a firma. 
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 Nesse sentido, os funcionários, na condição de praticantes reflexivos18, possuem um 

papel fundamental em estabelecer essa dinâmica relacional (cf. BITNER, 1995; CZEPIEL, 1990; 

PAYNE, 2000; SHETH e PARVATIYAR, 2000a; SCHÖN, 1983). Na percepção do consumidor, o 

funcionário da organização é quem objetiva a realização, manutenção ou quem quebra as 

promessas da firma (BITNER, 1995). É dele o potencial para gerar satisfação ou insatisfação 

(LILJANDER, 2000), para desenvolver vínculos de confiança e de familiaridade com os 

clientes (BERRY, 1995; GRÖNROOS, 1993), entre outras. 

 Esclarecido porque consideramos que as relações comerciais são, em essência, 

interpessoais, iremos a seguir discutir as questões referentes à escolha da relação marca-

consumidor, bem como o porquê de as intencionarmos como relacionamentos comerciais 

interpessoais entre sujeito-sujeito. 

 Diversos são os acadêmicos (e.g., AAKER, 1997, 1999; BHAT e BOWONDER 

GUMMENSON, 2002b; PHAU e LAU, 2001; PLUMMER, 1985; SWEENEY, 2002; 2001) que 

elucidam ser possível que um consumidor estabeleça relações com uma marca [objeto 

inanimado] como se ela fosse um parceiro ativo da relação. Ao evocar as teorias do 

animismo, esses acadêmicos legitimam que é através da personificação19 que uma marca 

pode se tornar uma pessoa. Todavia para esses estudiosos, isso só poderia ocorrer se o 

consumidor aperceber durante a sua relação com a marca que ela seja um ser humano. 

 No entanto, será realmente que é possível personificar uma marca da forma como está 

sendo proposto pela literatura de marketing? A marca pode se tornar um sujeito ativo de um 

relacionamento com o consumidor? Estamos levantando esses questionamentos, pois há 

                                                 
18 Por ora basta que tenhamos ciência de que um funcionário é praticante reflexivo quando assume 

conscientemente a condição de sujeito na relação marca-consumidor, sendo o representante da marca. Essa 
idéia será explorada de forma mais detalhada na seção 1.3.5. 

19 Embora os acadêmicos (e.g., BLACKSTON, 1993; FOURNIER, 1995; KELLER, 2002) da área de marketing 
utilizem em seus textos o termo personificação da marca, que significaria a forma pela qual a marca possa ser 
intencionada como um ser humano, na verdade, nesses estudos, esse termo é equivalente à personalização da 
marca, ou seja, eles propõem que para tornar a marca uma pessoa basta dotá-la de traços humanos. 
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diferenças na forma como o outro apreende e, conseqüentemente, relaciona-se com objetos 

inanimados e com pessoas. Por esses objetos não possuírem a complexidade humana (e.g., 

personalidade, sentimentos e valores), eles seriam apercebidos pelos consumidores de uma 

forma diferente que quando os consumidores estivessem se relacionando com uma pessoa 

(FOURNIER, 1994; HEIDER, 1958). Dessa forma, não estamos pondo em dúvida a corrente de 

conhecimento que defende a visão de mundo de que um objeto inanimado pode ser 

considerado uma pessoa, ou seja, não estamos afirmando que as teorias “criadas” — sobre a 

possibilidade de personificar, antropomofizar, animar, humanizar etc., um objeto — sejam 

inúteis, nem tão pouco que um objeto inanimado possa se tornar um sujeito relacional. 

Estamos pondo em dúvida a forma como esse saber tem sido operacionalizado e intencionado 

na literatura mainstream de marketing, no que tange às relações comerciais entre marca e 

consumidor. 

 No intuito de darmos prosseguimento à discussão iremos momentaneamente deixar 

essas dúvidas em suspenso, só retornando a elas na seção “[Re]Visão da Literatura”. Por ora, 

iremos assumir que uma marca pode ser um parceiro ativo de uma relação. Logo, ela pode ser 

intencionada como um sujeito. Todavia, estamos lúcidos de que nem sempre as relações entre 

consumidor e a marca são consideradas interações sujeito-sujeito20. Dessa forma, não só a 

marca deve ser uma pessoa reflexiva, como também o consumidor deve ser reflexivo, ou 

seja, um cliente competente. Nesse sentido, o cliente competente deve cultivar competência 

(ter consciência) de refletir na dinâmica conversacional dialógica com a marca de forma a 

estimulá-la a refletir sobre o conhecimento de suas práticas, o que possibilitaria tal 

                                                 
20 Embora estejamos conscientes de que, quanto à natureza existencial (i.e. sujeito ou indivíduo), são diversas as 

configurações de que a relação marca-consumidor possa se revestir, por exemplo, a interação pode ser 
estabelecida entre sujeito-indivíduo (i.e., persona-“consumidor consumido”), sujeito-objeto inanimado 
(cliente competente-objeto inanimado), indivíduo-objeto inanimado (“consumidor consumido”-objeto 
inanimado), entre outros. Optamos compreender essa relação sob o prisma sujeito-sujeito, pois conforme a 
fenomenologia, por conta dos sujeitos serem Seres com consciência expandida, devido a sua maior 
consciência do vivido, eles seriam “melhores” co-pesquisadores que os indivíduos (HUSSERL, 1931). 
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comunicação, e não ser apenas um “observador passivo” dessa relação, pois caso o seja, ele 

será considerado apenas um indivíduo da interação; ele será um consumidor reificado pela 

cultura de consumo, ou seja, “consumidor consumido” (cf. FONTENELLE, 2003b; SCHÖN, 

1983).  

Esclarecido que uma marca pode ser considerada um parceiro relacional ativo, iremos 

agora elucidar por que escolhemos clarificar tal fenômeno sob a perspectiva marca-

consumidor e, logo após, iremos expor as razões que nos levaram a optar pela marca 

McDonalds. O relacionamento é em essência uma dinâmica dialógica dialética discursiva 

intersubjetiva de consumo21, nele a marca consome o consumidor e vice-versa. Estamos 

afirmando isso porque não consideramos que o consumo seja um processo passivo de 

absorção e de apropriação que se opõe a um modo ativo da produção para que sejam 

confrontados os esquemas ingênuos de comportamento e de alienação. Ao contrário, o 

consumo pode ser compreendido como um processo ativo de relação do sujeito com os 

objetos, os outros e o mundo, ou seja, uma forma de atividade sistêmica e de resposta global, 

no qual se funda todo nosso sistema cultural (BAUDRILLARD, 2002). No entanto, nem todo 

objeto pode ser considerado um objeto de consumo. Para sê-lo é preciso que tal objeto se 

torne um signo, ou seja, o que é consumido quase nunca é o BigMac (i.e., objeto-símbolo 

tradicional), e sim a própria relação que é ao mesmo tempo significada, incluída e excluída. 

Então, é a idéia da relação que se consome e não o objeto por ele mesmo (BAUDRILLARD, 

2002; FEATHERSTONE, 1997). 

Assim, quando uma marca e o consumidor se relacionam, eles na realidade não 

realizam apenas uma troca (simplória) de mercadorias, mas também uma troca simbólica 
                                                 
21 Para Baudrillard (2002, p. 206), “o consumo não é nem uma prática material, nem uma fenomenologia da 

“abundância”, não se define nem pelo alimento que se digere, nem pelo vestuário que se veste, nem pelo carro 
que se usa, nem pela substância oral e visual da imagens e mensagens, mas pela organização de tudo isso em 
substância significante; é ele a totalidade virtual de todos os objetos e mensagens constituídos de agora então 
em um discurso cada vez mais coerente. O consumo, pelo fato de possuir sentido, é uma atividade de 
manipulação sistemática de signos”. 
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(SLATER, 2002). Portanto, tendo em vista que os relacionamentos entre consumidores e 

marca ocorrem dentro de um contexto de consumo de símbolos (BAUDRILLIARD, 1975; 2002; 

TAVARES, 2001) e que estes símbolos são utilizados para estabelecer diferenças entre quem os 

consome (ver LÉVI-STRAUSS, 1996; MCCRACKEN; 2003; VEBLEN, 1988), não se pode deixar 

de levar em consideração o valor simbólico atribuído aos relacionamentos em si ou aos 

eventos que ocorrem dentro dos relacionamentos. Nesse sentido, conforme Baudrillard 

(2002), nenhuma relação humana (comercial) acha-se, no caso, inscrita nas coisas, pois tudo 

é signo, e signo puro. 

 Nessa cultura de consumo de símbolos, é através da publicidade que o capitalismo 

tardio transpõe esse mecanismo de circulação de mercadorias, consumo [signos] e uso das 

mercadorias para o plano da “significação”, isto é, da imagem. Com a publicidade 

conseguiríamos intencionar o que realmente consumimos através do objeto e não no objeto 

em si. Nesse contexto, a sociedade contemporânea tem sido intencionada por vários 

estudiosos (e.g., BAUDRILLARD, 2002; 1995; FEATHERSTONE, 1997; FONTENELLE, 2002; 

JANSSON, 2002) como a “sociedade de imagens”22. De fato, vivemos em uma era marcada 

pela explosão de signos e imagens, às quais devido a mercantilização da cultura23 e a sua 

massificação fez com que hoje elas pretendam ser consumidas, não sendo mais apenas 

objetos de contemplação (BENJAMIN, 2000; FONTENELLE, 2003a; JANSSON, 2002). 

                                                 
22 Vale ressaltar que esse termo foi cunhado por Fontenelle (2002) para significar uma realidade social na qual 

teríamos o predomínio de imagens, do hedonismo consumista, da perda da centralidade do sujeito 
(subjetividade), da substituição das coisas por imagens, do império dos simulacros e da hiper-realidade. 
Embora reconheçamos que há um fenômeno social, político, econômico e ideológico – desencadeado pela 
modernidade – presente na construção e composição da “sociedade de imagens” (sociedade de midiatica), não 
é intuito desse estudo discuti-los ou desenvolvê-los, mas, como estamos investigando um fenômeno relacional 
que está inserido num contexto de consumo, pretendemos realizar uma contextualização quanto à escolha 
específica da relação marca-consumidor. 

23 Nesse estudo utilizaremos o mesmo entendimento de cultura adotado por Fontenelle (2003), ou seja, a cultura 
enquanto um modo de organização social da vida e suas formas de representação, não se restringindo apenas 
ao domínio estrito do mundo da arte, da filosofia ou da religião, mas incluindo também o mundo material da 
produção. 
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 Nessa sociedade, o sujeito é desprovido de sua subjetividade [identidade] não se 

reconhecendo mais como tal, uma vez que, como necessita do outro para ser (reconhecer-se) 

sujeito (BERGER e LUCKMANN, 2002), o sujeito, ao se deparar com o vazio causado pela 

“perda” do outro, “perde” seu referencial, se sentindo solitário e desamparado 

(FEATHERSTONE, 1997; JAMESON, 1997). Portanto, é a partir desse momento que o sujeito, no 

ímpeto de se constituir (novamente) vai ao consumo com a esperança de encontrar “um 

novo” outro, agora representado nessa sociedade pela reificação das mercadorias pelas 

imagens (SLATER, 2002).  

 O sujeito deixa de se referir às mercadorias para se constituir através das marcas, pois 

as mercadorias se referem às marcas para ganhar identidade própria, ou seja, é sobre as 

imagens que essas mercadorias se constroem que há o deslocamento do mundo das coisas 

para o mundo das imagens. Assim, os consumidores fazem uso das imagens da marca para 

definir a si e ao mundo e, mesmo que eles não acreditem nos discursos e nas imagens 

veiculados pela marca, eles têm consciência de que, nessa sociedade, estar na imagem é 

existir; caso não esteja, o consumidor não existe nela (FONTENELLE, 2002; 2003a). Em outras 

palavras, o consumidor de forma esquizofrênica se dirige ao consumo de imagens [signos], 

pois é por meio da relação que estabelece com a marca consumida que ele consegue se fazer 

existir (sujeito) (BAUDRILLARD, 1975; 2002). Dito isso, podemos pensar o seguinte: se o 

consumo é sempre e em todo lugar um processo cultural; mais especificamente, como todo 

consumo é cultural24, qual é a cultura que estamos consumindo na atual sociedade de 

consumo (imagens)? 

                                                 
24 Ao afirmamos que todo o consumo é cultural, estamos dizendo que: ele sempre envolve significado; que esses 

significados são partilhados; que todas as formas de consumo são culturalmente específicas em relação aos 
modos de vida significativos e específicos; e, por fim, que é através das formas de consumo culturalmente 
específicas que produzimos e reproduzimos culturas, relações sociais e, na verdade, a sociedade (SLATER, 
2002). 
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 De acordo com Fontenelle (2002; 2003a), a cultura tornou-se descartável, sendo essa 

descartabilidade da cultura a própria condição para a reprodução acelerada do capitalismo de 

imagens. Tal cultura emergiu da junção entre técnica e economia, o que provocou uma 

aceleração tal no movimento do capitalismo que tudo se tornou descartável, inclusive a 

própria cultura. Essa aceleração e descartabilidade provocaram um processo (capitalismo 

tardio) que não consegue se sustentar, a não ser pelos valores de eficiência econômica, os 

quais são continuamente substituídos, devido à concorrência por outros valores ainda mais 

economicamente eficientes, levando a cultura contemporânea a se reduzir ao papel de objeto 

do capitalismo (FEATHERSTONE, 1997; JAMESON, 1997). 

 Nesse contexto, o imenso vazio — exposto acima — se abre em função dessa cultura 

descartável que é “comandada”, preponderantemente, pelo valor de troca, e não mais pelo 

valor de uso. Essa cultura da sociedade de consumo cria de forma incessante as necessidades 

e as imagens (objetos e informações) que suprem essas necessidades, sendo essas últimas as 

quais o capitalismo contemporâneo procura dar conta de tal vazio (FEATHERSTONE, 1997). 

Então, a cultura descartável, conseqüência de um capitalismo acelerado, apesar de apresentar 

soluções concretas para a questão da angústia desse vazio do consumidor, ofertando 

instrumentos para preencher essa falta, ao mesmo tempo em que aprisiona o sujeito nas suas 

estruturas, as quais são as mesmas que os levam ao sentimento de desagregação, por outro 

lado, oferta a “ilusão” de estabilidade de que o sujeito necessita (BAUDRILLARD, 1995; 

FONTENELLE, 2002; SLATER, 2002). 

 O impacto dessa cultura no consumo e, por conseqüência, nas relações marca-

consumidor a serem estabelecidas, é que, com a criação exponencial de possibilidades 

(objetos) que se apresentam como saciadoras da falta do consumidor, ele parte para um 

consumo sem limites e esquizofrênico, no ímpeto de constituir um sistema de objetos que 

realize o papel do outro e gere completude ao consumidor-sujeito (BAUDRILLARD, 2002; 
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ECO, 1987). No entanto, ele jamais terá um sistema de objetos estabilizado, pois no sistema 

capitalista, as opções que se apresentam são tantas, uma melhor que a outra, que, ao mesmo 

tempo em que elas dão “paz de espírito” (centralidade e agregação) ao consumidor, elas 

mesmas criam o “inferno de Dante” (desagregação e vazio) (SLATER, 2002). 

 Diante do exposto, qual dentre as diversas marcas que representam essa sociedade do 

descartável nós deveríamos escolher como meio para estudarmos o fenômeno relacionamento 

marca-consumidor? Nós optamos escolher a marca de fast-food McDonalds por duas razões, 

a saber: ela é considerada o ícone dessa sociedade contemporânea da cultura do descarte, 

bem como representa o maior exemplo do paradigma do processo amplamente conhecido e 

difundido como McDonaldização. A base do argumento apresentado por Fontenelle (2003a) 

reside em elucidar que essa marca é a que melhor representa e reflete os valores dessa 

sociedade, posto que o seu conceito fundamental, ou seja, a descartabilidade torna esse signo 

um paradigma por excelência da cultura contemporânea. Tal idéia torna-se plausível quando 

analisamos o trecho que se segue abaixo: 

[...] a idéia de descartável está ligada concretamente ao funcionamento do 
fast-food, inaugurada pelos irmãos McDonalds quando aboliram em seu 
negócio a idéia de toda a louça e os talheres então utilizados pelos outros 
restaurantes da época e, em seu lugar, instituíram um serviço no qual não 
deveria haver nada para ser lavado. ... Era preciso “otimizar” o negócio, 
torná-lo funcional e eficiente – “os princípios fundamentais do sistema 
técnico moderno sob a forma de valor. Daí por que a categoria da 
descartabilidade não pode ser pensada sem a da aceleração, o que nos 
conduz, de novo, à discussão da “obsolescência como processo” e da “fulga 
de formas” que está na base da dinâmica do capital. Dos inocentes copinhos 
e caixinhas descartáveis já se pode vislumbrar, claramente, no que tudo isso 
resultou: a “obsolescência programada” não ocorre, agora, nos produtos 
ditos “materiais”, como também, no universo das artes e, finalmente, no 
mundo da cultura [...] (FONTENELLE, 2002, p. 316). 

 
 O outro motivo para preferirmos escolhê-la em detrimentos das demais que 

representam tal “filosofia do descarte” é o seguinte: que marca seria melhor do que o próprio 

McDonalds para estudarmos o fenômeno relacional marca-consumidor numa sociedade que 

interage e que se encontra em todas as suas esferas “McDonaldizada”.  
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A McDonalds, conforme Ritzer (2002; 2004), é à base de um dos mais influentes 

desenvolvimentos da sociedade contemporânea, pois o efeito (inesperado) de seus processos 

tem sido estendido para além das fronteiras dos Estados Unidos e do ramo de fast-food, para 

influenciar uma variedade de instituições, ou melhor, trata-se de um estilo de vida (visão de 

mundo), de uma significante parcela do mundo. Assim, o termo McDonaldização surgiu para 

denotar “[...] o processo pelo qual os princípios dos restaurantes de fast-food estão 

começando a dominar mais e mais setores da sociedade Americana assim como do resto do 

mundo” (RITZER, 2002, p. 07). O fenômeno da McDonaldização25 — inspirada na teoria da 

racionalização de Max Weber26 — descreve, amplia e estende a mais importante 

manifestação dos processos do McDonalds, ou seja, a racionalização. Assim, os pilares da 

construção desse fenômeno provêm das idéias da burocracia que estão embebidas no núcleo 

duro da teoria de Weber. Em outras palavras, as dimensões básicas desse fenômeno são: 

eficiência, predicabilidade, calculabilidade e controle27.  

                                                 
25 Embora reconheçamos que existem diversos acadêmicos que criticam a tese da McDonaldização da sociedade 

proposta por George Ritzer, eles não as fazem em todos os aspectos desse fenômeno, mas sim em algumas de 
suas idéias, o que acaba por não desmerecer tal visão de mundo. Para aqueles que desejarem aprofundar o seu 
conhecimento sobre essa discussão, sugerimos a leitura do livro editado por Barry Smart intitulado de 
Resisting McDonaldization, publicado em 1999, bem como o livro McDonaldization Revisited: Critical 
Essays on Consumer Culture, publicado em 1998 e editado por Mark Alfino, John S. Caputo e Robin 
Wynyard. 

26 Não iremos nos adentrar na explanação da teoria da racionalização, pois ela não consiste no foco de nossa 
investigação, mas sim se trata de uma contextualização para compreendermos o fenômeno da 
McDonaldização. As discussões sobre as idéias de Max Weber podem ser encontradas, mais detalhadamente, 
na sua obra Economia e Sociedade, publicada em 1968. 

27 Vejamos mais detidamente cada uma das quatro dimensões do fenômeno McDonaldização. A eficiência 
consiste no processo de escolher a melhor maneira de se atingir um fim, ela não está nas pessoas escolherem 
utilizar o que acham ser mais eficiente em determinada situação, mas sim elas são forçadas a aceitar a 
eficiência proveniente e cristalizada pelas instituições. A predicabilidade assegura que os artefatos, a 
disciplina, a ordem, a sistematização, a formalização, as rotinas e as metodologias de operação serão as 
mesmas através dos tempos e em todos os lugares. No vivido cotidiano, as pessoas preferem ter consciência 
do que há por vir. Já a calculabilidade (quantidade) refere-se à ênfase nos aspectos quantitativos dos produtos 
(e.g tamanho da porção e custo) e dos serviços oferecidos (e.g. o tempo de fabricação do produto). O aspecto 
final é o controle, o qual tem impacto tanto nos clientes, quanto nos funcionários. O controle é responsável por 
evitar durante as relações que haja o acréscimo dos níveis de incerteza, imprevisibilidade e ineficiência da 
racionalização do sistema. Para tal, deve haver a substituição de tecnologia humana por não-humana, além do 
desenvolvimento de tarefas repetitivas, as quais forçam os funcionários a não pensar (RITZER, 2002). 
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Nesse contexto, por conta do McDonalds ser a maior manifestação desse processo de 

racionalização, vem sendo considerado o ícone global dessa sociedade “racionalizada” 

(RITZER, 2002; 2004). A escolha pela McDonalds como um exemplo para compreendermos 

alguns dos aspectos dessa sociedade torna-se aplicável, pois o fenômeno da McDonaldização 

que George Ritzer elícita de suas análises através dos restaurantes de fast-food McDonalds 

inclui tanto os aspectos de produção e consumo, como também pode ser aplicado nos 

artefatos e processos econômico, político, social e cultural. Podemos afirmar que Ritzer foi 

capaz de aplicar seu conceito para fenômenos que variam desde educação, saúde, 

alimentação, lazer, política, entre outros. Dito isso, como tal fenômeno inclui uma variedade 

de tópicos de estudo, ele torna-se plausível para investigarmos esse momento sociológico, 

permitindo-nos possuir uma visão crítica da sociedade, dos seus processos, instituições e 

problemas (KELLNER, 1998). Após termos exposto às razões pelas quais clarificaremos nessa 

investigação o fenômeno relacional marca-consumidor, na próxima seção apresentaremos de 

maneira crítica  as diversas nuances desse relacionamento, a saber: a interpessoal e a 

parassocial.  

 

 

1.3  [Re]visão da literatura 
 

 

1.3.1 Avant-premier da [re]visão de literatura 
 
 Inspirados pela literatura de marketing (DE CHERNATONY e DALL’OMO RILEY, 1997; 

GRÖNROOS, 2000; KELLER, 2002), nós abordaremos o fenômeno relacionamento marca-

consumidor como o conjunto de relações interativas entre cliente competente e marca. Essa 

dinâmica relacional perpassaria a simples interação entre esses parceiros. Ela incluiria 
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também a forma como o consumidor intenciona a marca, bem como a maneira como ele 

reflete sobre o modo da marca apercebê-lo, e vice-versa (BLACKSTON, 1993). Nesse contexto, 

tal relacionamento pode ser compreendido através da analogia à complexidade cognitiva, 

afetiva e processual-comportamental, processos esses que constituem e permeiam as relações 

interpessoais entre dois sujeitos [seres humanos] (BLACKSTON, 1992; SWEENEY e CHEW, 

2002). 

 No domínio da relação marca-consumidor, um questionamento que se apresenta é se 

realmente a marca poderia ser intencionada como um parceiro ativo de uma relação 

interpessoal. Ao contrário de uma pessoa, a marca (por ser um objeto inanimado) é incapaz 

de interagir dialogicamente com o consumidor (DELLGADO-BELLESTER, 2004). Isso 

dificultaria aperceber essa relação sob o prisma interpessoal. 

 Embora nos sintamos confortáveis com a idéia da marca se relacionar de forma ativa 

com o consumidor, temos ciência de que essa proposta necessita de mais esclarecimento. 

Dessa forma, no ímpeto de elucidarmos essa questão, ecoamos os argumentos provenientes 

dos saberes da antropologia (BIRD-DAVIDS, 1999), da psicologia (DWYER, 2000; HEIDER, 

1958) e do marketing (AAKER, 1999; FOURNIER, 1998; HOEFFLER e KELLER, 2002; 

PLUMMER, 1985) para legitimar a marca como um parceiro relacional ativo. 

 A visão de mundo de que um objeto inanimado (marca) possa ser apercebido pelo 

consumidor como um parceiro ativo tem sido amplamente difundida e aceita por acadêmicos 

que estudam o fenômeno do relacionamento marca-consumidor (AAKER, 1997; FOURNIER, 

1995). Conforme as teorias religiosas e antropológicas do animismo há diversas maneiras 

pelas quais um objeto inanimado pode ser personificado por meio dos relacionamentos, 
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tornando-se assim uma pessoa, a saber: por meio da antropormofização28, da personalização e 

da criação de personas (cf. BHAT e BOWONDER, 2001; BIRD-DAVID, 1999; KELLER, 2002). 

Para essas perspectivas, as pessoas, ao se relacionarem com objetos inanimados, tendem a 

dignificá-los com “humanidade”, passando a intencioná-los como seus parceiros (ativos) 

(KEELEY, 2001). 

 Na literatura de marketing, tal abordagem emanou da possibilidade de associar à 

marca certos conjuntos de características humanas29. Tais características contribuiriam para 

que a marca fosse apercebida pelo outro como participante ativo (como pessoa “viva”) de 

uma relação comercial interpessoal (FOURNIER e YAO, 1997; KELLER, 2002). De fato, esse 

conceber “vida” à marca (de forma que ela seja apercebida pelos consumidores como uma 

pessoa) ocorreu devido aos consumidores não demonstrarem dificuldade em assimilar traços 

de personalidade humana na marca (AAKER, 1997) e em percebê-la como possuidora de 

características humanas (LEVY, 1985; PLUMMER, 1985). 

 Além disso, conceber personalidade à marca propiciaria ao consumidor a 

possibilidade dele se emocionar ao interagir com ela, devido ao fato dela ter um significado 

pessoal para ele. Com isso, o consumidor passaria a intentar a marca como um “amigo 

íntimo”, aumentando assim as possibilidades dele se identificar [relacionar] com ela (AAKER 

e FOURNIER, 1995; DE CHERNATONY e DALL´OMO RILEY, 1997; DE CHERNATONY, 1997; 

PLUMMER, 1985). Nesse sentido, a concepção do relacionamento marca-consumidor torna-se 

uma extensão lógica da idéia da personalidade da marca, já que, por ela ser personificada, os 

consumidores não iriam somente perceber sua existência, mas teriam também a possibilidade 
                                                 
28 O antropomorfismo foi inicialmente desenvolvida no contexto da teologia, para compreender a natureza de 

Deus (ou dos deuses). Na era moderna, foi introduzido com um cunho científico no final do século XIX, 
quando se propôs a estudar uma área um tanto quanto exótica, a saber: a de investigar de forma científica o 
comportamento animal não-humano. Sucintamente, podemos dizer que o antropomorfismo consiste em 
atribuir características humanas a qualquer entidade não humana (KEELEY, 2001). 

29 Nessa abordagem, a marca — analogamente às pessoas — poderia possuir uma série de traços de 
personalidade humana, como, por exemplo, ser moderna, exótica, arrojada, agressiva, jovem, feliz, entre 
outros, os quais a tornariam um ser humano propriamente dito (AAKER, 1999; KELLER, 2002). 
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de se relacionar com ela como se fosse uma pessoa (BLACKSTON, 1992; DELLGADO-

BELLESTER, 2004; KAPFERER, 1992). 

 Assim sendo, de forma similar à relação entre duas pessoas, a marca poderia 

(metaforicamente) ser apercebida como um “parceiro” de uma relação interpessoal diádica 

(FOURNIER e YAO, 1997; SWEENEY e CHEW, 2002). A personificação reflete a percepção 

(objetivada) dos consumidores a respeito de uma marca, sendo resultado do que eles refletem 

sobre o que ela é ou faz (KELLER, 1993). Nesse sentido, uma das maneiras de se legitimar a 

visão da marca como um sujeito (parceiro) relacional é através de meios que realcem as 

qualidades pelas quais ela possa ser animada, humanizada e, de certo modo, personificada, ou 

seja, tornar-se “viva” (AAKER, 1997). 

 Todavia, apesar dos argumentos acima legitimarem a perspectiva de que a 

personalização da marca a transforme em um parceiro ativo de uma relação diádica 

(FOURNIER, DOBSCHA e MICK, 1998), retomando a discussão exposta na introdução dessa 

investigação, é pertinente perguntar: será realmente que o fato de apenas dotar a marca de 

traços humanos seria condição necessária e suficiente para torná-la um parceiro ativo? 

 Alguns acadêmicos (e.g., FOURNIER, 1994; SRULL e WYER, 1989) sugerem que é por 

meio de planos e táticas de marketing que a marca superará a qualificação da personificação 

(i.e., personalização) e se comportará como um membro ativo da relação. Para tal, a execução 

de tais planos e táticas deve objetivar ações a serem percebidas pelos parceiros como os 

comportamentos da marca durante o desempenho de seu papel no relacionamento com o 

outro. Em outras palavras, como o contato direto entre consumidor e organização nem 

sempre é possível, os consumidores acabam por desenvolver relações com a marca, a qual se 

torna representante da organização (SHETH e PARVATIYAR, 1995). O pilar desse argumento é 

que a execução das decisões do mix de marketing constituem um conjunto de 

comportamentos legitimamente representativos da marca (FOURNIER, 1998). 
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 No entanto, estamos um pouco desconfortáveis com a perspectiva apresentada pelos 

acadêmicos de marketing acerca do conceito de personificação da marca. Consideramos que 

essa visão é por demais simplista. Raciocinemos no seguinte sentido: mesmo que um 

consumidor perceba que determinada marca possui características humanas, a marca, por 

natureza, é inanimada no sentido literal da palavra. Além disso, embora (como todo objeto 

inanimado) haja a possibilidade de personificá-la, ela não poderia ser considerada uma 

pessoa, pois não possui no seu todo a complexidade existencial dos seres humanos. A marca, 

então, seria apenas uma simples coleção de traços de personalidade humana percebidos e 

compreendidos no plano da consciência pelo consumidor (FOURNIER, 1994). 

 Acreditamos que a “realidade” impõe certas fronteiras à conceituação da marca como 

parceiro (ativo) relacional. A marca por si só não pensa, age ou sente sem ser através da 

objetivação dos planos de marketing desenvolvidos por aqueles que os gerenciam. O que nos 

leva a refletir que a marca só responderia ao consumidor, caso ele estivesse predisposto a se 

relacionar com ela. Assim, a relação é construída baseada na percepção que o consumidor 

possui da marca na interação. Além disso, acreditamos que nem todos os traços de 

personalidade das pessoas possam ser transferidos a uma marca, pois a objetivação de alguns 

construtos de personalidade humana seriam inapropriados quando aplicados a ela, por 

exemplo, alguém já viu uma marca, assim como uma pessoa, com depressão? Conforme pode 

ser observado, esses argumentos comprometem a metáfora da marca como uma pessoa, sob a 

ótica da literatura da área de marketing. 

 Tais críticas, contudo, não retirariam por completo o mérito da metáfora da 

personificação da marca, uma vez que existem traços de personalidade humana que podem 

ser aplicados e mensurados nela (AAKER, 1997; PLUMMER, 1985). A articulação desses traços 

de personalidade na marca ajuda os acadêmicos e práticos a explicarem como os 

consumidores respondem a ela e como as ações de marketing afetam o desenvolver dessa 
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marca num parceiro ativo do “nós”. Portanto, para Carprara, Barbaranelli e Guido (2001), as 

limitações que porventura essa metáfora venha a sofrer não destroem totalmente o potencial 

da marca de se relacionar com o outro, como se fosse uma pessoa, pois, assim como a marca 

pode assumir uma condição passiva nos relacionamentos, em algumas relações interpessoais 

um dos parceiros pode, em determinados momentos ou durante “toda” a relação, estabelecer-

se numa condição passiva e não recíproca. Mesmo com esses limitantes aplicados à marca 

enquanto parceiro relacional, a literatura de relacionamento interpessoal poderá prover 

subsídios para compreender a forma e a dinâmica das relações marca-consumidor. Tal idéia 

pode ser verificada na citação abaixo: 

[...] Alguns católicos mantêm relação com a igreja sem cultivar interações 
com os padres da paróquia. De forma similar, fãs mantêm relações com suas 
celebridades favoritas, e telespectadores com seus personagens de TV 
favoritos, mesmo sem que esses personagens ou celebridades saibam da 
existência dos fãs e telespectadores (FOUNIER, 1994, p. 28). 

 

 Porém, mesmo com os argumentos apresentados em favor da personificação, não 

consideramos adequado que personificar a marca, da forma como está sendo proposto pela 

literatura de marketing, torne o relacionamento marca-consumidor uma interação 

interpessoal. De fato, isso não seria condição suficiente para que o outro a aperceba como um 

sujeito ativo da relação interpessoal diádica, pois a marca (por ser um objeto inanimado e 

passivo) não possibilita a existência de comunicação dialógica com o consumidor. Logo, a 

relação marca-consumidor deveria ser configurada também como um fenômeno parassocial e 

não somente interpessoal. Tal fato nos faz crer que Fournier (1994) se equivocou ao 

apresentar, na citação acima, esses exemplos de relações como interações interpessoais, posto 

que diversos são os autores (e.g., ISOTALUS, 1998; ZIMMERMAN, PARAMESWARAN e 

KURAPATI, 2002) que investigam essas relações sob a perspectiva do fenômeno parassocial. 

 De antemão, gostaríamos de deixar claro que não estamos querendo afirmar de forma 

incisiva que o saber (que está sendo discutido) proveniente do marketing esteja errado, ou 
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que não possa ser aplicado para compreender as relações marca-consumidor. Muito menos 

estamos afirmando que a utilização da perspectiva interpessoal exclui a parassocial e vice-

versa, mas sim, conforme iremos aprofundar nas seções que se seguem, gostaríamos de 

sugerir que os acadêmicos tenham parcimônia quanto à utilização da perspectiva dos 

relacionamentos interpessoais, num fenômeno que em essência é parassocial. 

 Após essa exposição, iremos aprofundar cada uma das temáticas acima nas seções que 

se seguem. Iniciaremos explanando o que poderia ser compreendido como uma relação 

interpessoal e depois exploraremos o que seria um relacionamento parassocial. Nosso intuito, 

nessas duas seções, é buscar uma percepção das similaridades e diferenças existentes entre 

esses dois fenômenos distintos. Por fim, realizaremos uma reflexão crítica do porquê 

considerarmos que o relacionamento marca-consumidor se configura como um fenômeno 

parassocial e não interpessoal. 

 

 

1.3.2 O fenômeno “relacionamento interpessoal” 

 Desde as eras mais antigas, os homens têm se preocupado em compreender como as 

pessoas interagem umas com as outras (relacionamentos interpessoais). Por imposição da 

natureza, os humanos são “seres” essencialmente sociais. Dessa forma, toda pessoa vive em 

um mundo de encontros sociais que a põe em contato com outros participantes — seja 

através do contato face a face ou mediado (GOFFMAN, 1980). 

 Nesse contexto, estudar tais relações torna-se vital para a compreensão do cotidiano 

dos seres humanos. Devido aos relacionamentos serem compreendidos pela psicologia social 

como a fonte da qual nossa vida cotidiana (por meio do acúmulo das experiências do vivido) 

emerge, eles desempenham um papel fundamental na maneira pela qual o curso de nossas 
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vidas é experienciado e avaliado (CATE, LEVIN e RICHMOND, 2002; WEIGEL e BALLARD-

REISCH, 2002). 

 Embora não exista consenso sobre o que venha a constituir os relacionamentos 

interpessoais, pois, devido à complexidade desse fenômeno, ele pode ser encontrado sob as 

mais diversas formas, se aceita que tal termo denote as relações entre pelo menos duas 

pessoas (BERSCHEID e PEPLAU, 1983; WISH et al, 1976). Nesse tipo de relação, cada parte 

reage-se de acordo com o que ela está percebendo, pensando, sentindo, julgando e fazendo 

acerca do outro, bem como o que ela acha que o outro pensa, sente, julga e faz em relação à 

mesma (DWYER, 2000; FOURNIER, 1994; HEIDER, 1958). 

 Dessa forma, ao invés de tentar encontrar uma definição que contemple explicitar de 

forma exata o que seria esse fenômeno (o que seria quase que impossível), nos parece ser 

mais frutífero discutir as condições e dimensões fundamentais que caracterizam o que 

poderia ser esse “estar se relacionando com”. 

 Assim, esclarecido o que poderia ser compreendido como um relacionamento 

interpessoal, a partir desse ponto exporemos nas próximas seções quais são os condicionantes 

e as dimensões presentes nas relações interpessoais. 

 

 

1.3.3  Relacionamento marca-consumidor: fenômeno interpessoal 

 A psicologia social fornece o ponto de partida para uma discussão acerca das 

condições e dimensões atuantes na maioria dos relacionamentos interpessoais. Algumas 

dessas dimensões atuam mais fortemente em um determinado estágio do relacionamento, 

enquanto outras se fazem presentes durante toda a relação e são indispensáveis para sua 

existência. Como ficará evidente, existe uma certa sobreposição e interconexão entre algumas 

dessas dimensões. Contudo, vale ressaltar que o relacionamento interpessoal é um fenômeno 
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multifacetado e as dimensões aqui discutidas não são suficientes para exaurir todas as suas 

peculiaridades. Além disso, como não há consenso acerca do que constituiria uma dimensão 

relacional, existe a possibilidade de que algumas delas não tenham sido consideradas e, por 

outro lado, as que o foram, podem não ter sido tratadas com a profundidade ideal. Nesse 

sentido, nas próximas seções iremos aprofundar quais são os condicionantes e as dimensões 

presentes nos relacionamentos, bem como a forma como eles influenciam as relações. 

Apresentaremos primeiro os condicionantes e depois as dimensões relacionais. 

 

 

1.3.3.1 Condicionantes relacionais 

 Diversos são os condicionantes que podem influenciar de forma positiva ou negativa 

as relações interpessoais (marca-consumidor). Dentre eles os mais importantes são: a 

longevidade da relação, a aprendizagem, as normas dos relacionamentos e o ambiente. 

 Uma das coisas que diferenciam uma simples interação (e.g., encontro de serviços) de 

um relacionamento é o horizonte temporal. Uma interação por si só é um momento único no 

tempo, ao passo que um relacionamento representa o resultado de várias interações. Contudo, 

uma série de interações não constitui necessariamente um relacionamento, pois é necessário 

que essas interações estejam de alguma forma relacionadas, refletindo um grau de 

continuidade entre intercâmbios sucessivos (GRÖNROOS, 2000b). A longevidade diz respeito, 

então, ao período total de tempo em que as partes estão envolvidas em um relacionamento 

desde seu início. À medida que os parceiros vão adquirindo uma história compartilhada, eles 

passam a se conhecer melhor, ganham mais confiança no outro e aprendem como conduzir a 

relação para benefício mútuo. Assim, o decorrer do tempo pode, entre outros aspectos, 

transformar a natureza da relação, os benefícios que cada parte extrai dela e as características 

que um parceiro valoriza no outro (FOURNIER, 1994). Além disso, fatos que poderiam acabar 
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com um relacionamento se ocorridos em seu início perdem sua importância quando a relação 

já está consolidada. Observa-se ainda que um relacionamento longo pode fazer com que um 

parceiro se torne negligente ou tenha o interesse pelo outro diminuído. Todavia, o histórico 

do relacionamento pode tornar os custos de término da relação (na percepção dos parceiros) 

tão altos que, mesmo quando insatisfeitos com o “nós”, eles tendem a permanecer nele, 

embora isso não seja necessariamente válido quando se trata de uma relação forçada 

(MORGAN e HUNT, 1994). 

 A teoria da aprendizagem tem sido extensivamente utilizada para compreender a 

dinâmica dos relacionamentos. Existem pelo menos dois tipos de condicionamentos que a 

teoria da aprendizagem objetifica, entre eles: o clássico e o operante. O condicionamento 

clássico envolve a aprendizagem pela associação. Ou seja, os estímulos que os parceiros 

recebem produzem respostas emocionais em relação ao outro. Já o condicionamento operante 

envolve o aprendizado através de conseqüências, isto é, quando as ações dos parceiros são 

positivamente reforçadas, eles tendem a objetivá-las continuamente. Se forem punidos, eles 

evitam realizá-las (DWYER, 2000). Então, por meio do condicionamento clássico, um 

consumidor identifica-se com a marca quando a associa com ocasiões agradáveis e tende a 

não se identificar com ela à medida que a associa com circunstâncias desagradáveis. Através 

do condicionamento operante, um consumidor irá se identificar com a marca que o 

recompensa, e irá evitar se relacionar com aquela que o “pune”. 

 Embora todo o relacionamento seja regido por normas, nem sempre os parceiros estão 

conscientes de todas as regras que governam o “nós”. Contudo, eles sabem quando as regras 

podem ser quebradas. As regras podem ser compreendidas como o comportamento que a 

maioria dos parceiros pensa ou acredita que devem ou não ser seguidos. Elas são 

desenvolvidas visando atender aos objetivos dos parceiros relacionais em diferentes 

relacionamentos ou situações, nas quais os sujeitos da relação podem ser encontrados. Desse 
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modo, podemos entender que as regras explicitam o que os parceiros devem fazer ou ter para 

que possam interagir com sucesso nos relacionamentos. Além disso, tais regras nos permitem 

entender melhor o “nós” (ARGYLE, HENDERSON e FURNAHM, 1985; DUN e SAHLSTEIN, 2001). 

 Contudo, como diferentes relacionamentos possuem diferentes naturezas e objetivos, 

as regras irão variar de relação para relação. Dessa forma, as relações marca-consumidor têm 

suas próprias normas que as regem. As normas têm por finalidade básica duas coisas: regular 

o comportamento dos parceiros para minimizar fontes potenciais de conflito que podem 

perturbar o relacionamento; e promover a troca de recompensas de forma a motivar os 

parceiros a permanecerem no relacionamento (DWYER, 2000). 

 O ambiente é outro fator que afeta o desenvolvimento dos relacionamentos. Dentre as 

diversas características dos ambientes, duais têm recebido considerável atenção, entre elas: o 

dinamismo e a complexidade. O dinamismo refere-se à imprevisibilidade causada pelas 

turbulências ambientais (DESS e BEARD, 1984). Para o consumidor, as incertezas fazem com 

que quase seja impossível predizer tendências e resultados provenientes do estabelecimento 

do “nós”. Uma reposta à incerteza ambiental é o desenvolvimento e a manutenção de 

relacionamento com um parceiro específico (WILLIAMSON, 1981). Então, depender de um 

parceiro é percebido pelos clientes competentes como uma forma de reduzir a incerteza 

(BERRY, 1995; BITNER, 1995; WEBSTER, 1992). Assim, para as relações marca-consumidor, 

quanto maior for o dinamismo do ambiente, maior será a dependência do cliente para com 

uma determinada marca. 

 A complexidade do ambiente diz respeito à heterogeneidade e variedade das 

atividades presentes no desenvolvimento de uma relação (DESS e BEARD, 1984). Para as 

marcas, quanto mais complexo for o ambiente, maior será a heterogeneidade de inputs e/ou 

outputs. Já no caso dos consumidores, como eles possuem diversas “necessidades”, eles 

requerem uma área de consumo com diversas soluções. Portanto, no ímpeto de reduzir essa 
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complexidade, eles freqüentemente procuram um único parceiro (i.e., marca) que possa 

satisfazer suas múltiplas necessidades. Quanto mais complexo o conjunto de necessidades a 

serem satisfeitas, maior a dependência com relação a determinado parceiro. É importante 

notar que essa complexidade de variáveis é definida a partir da perspectiva do consumidor; 

por causa disso, é a percepção do consumidor em relação à complexidade do ambiente que 

importa (BENDAPUDI e BERRY, 1997). 

 

 

1.3.3.2 Dimensões relacionais 

 De acordo com a psicologia social, diversas são as dimensões relacionais que 

influenciam no estabelecimento, desenvolvimento, nutrição e dissolução dos relacionamentos 

marca-consumidor. Para efeitos dessa investigação, nessa seção iremos apresentá-las sob a 

forma de seis construtos, a saber: identidade, julgamento, confiança e comprometimento, 

desempenho, interação e afeto. 

 

 

1.3.3.2.1 Identidade 

 Investigar a identidade é sem dúvida uma das melhores formas de se compreender o 

sujeito, e, por conseguinte, a realidade subjetiva, pois tal realidade acha-se em relação 

dialética com a sociedade (HALL, 2003). Por ser concebida a partir de processos sociais, só 

pode ser formada ou moldada por eles, os quais, por suas vez, são determinados pela 

estrutura social. Dessa forma, assim como essa estrutura influencia a identidade, a identidade 

influencia a estrutura social (BERGER e LUCKMANN, 2002). 

 O relacionamento marca-consumidor ocorre quando há interação e comunicação 

(dialógica) das tipificações institucionais subjetivas (por meio do caráter típico das ações 
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habituais e dos sujeitos nas instituições) de ambos os parceiros. Com isso, há a emergência de 

uma nova instituição composta pelas normas, leis e demais tipificações que foram 

construídas socialmente por meio dessa dinâmica comunicacional (AMBLER et al., 2002; 

BERGER e LUCKMANN, 2002). 

 Na construção desse relacionamento [instituição intersubjetiva], o sujeito (i.e., cliente 

competente ou praticante reflexivo) deve transmitir a identidade de sua tipificação 

institucional de modo a obter o reconhecimento social da(s) instituição(ões) do(s) outro(s) 

(AMBLER et al., 2002; BERGER e LUCKMANN, 2002). Quando o outro gera identificação com 

o sujeito, as bases tipificadoras30 são sedimentadas e legitimadas. A legitimação, dessa forma, 

produz novos significados que servem para integrar os já existentes ligados a processos 

díspares. A função desse legitimar consiste em tornar acessível e subjetivamente plausível as 

objetivações que foram institucionalizadas (BERGER e LUCKMANN, 2002). 

 Nesse contexto, podemos dizer que as pessoas tendem a se identificar e se sentirem 

atraídas por aqueles que lhes são similares (FLOYD, 1999), já que elas teriam as “mesmas” 

bases tipificadoras. Todavia, vale salientar que em certas ocasiões os opostos se atraem. 

 Quando aplicada a um relacionamento, a similaridade é um conceito bastante amplo, 

pois vários são os aspectos nos quais os parceiros podem ser similares. No começo do 

relacionamento, a similaridade — em características tais como classe social, religião e 

educação — pode ser usada como um “filtro” na escolha dos parceiros. No entanto, à medida 

que a relação amadurece, a similaridade dos sujeitos relacionais, no que diz respeito a valores 

e atitudes, é que parece ser a principal responsável pelo estabelecimento e manutenção do 

                                                 
30 As bases tipificadoras são essenciais para o existir do relacionamento. É por meio delas que se torna possível 

um sujeito identificar-se ou não com outro. Elas podem ser compreendidas por meio da dimensão estética de 
forma e conteúdo. Em relação à forma, existirá o reconhecimento de determinado sujeito, por exemplo, pelos 
seus traços físicos (e.g. arcos dourados). No tocante ao conteúdo, haverá um reconhecimento não somente de 
um particular sujeito que executa uma ação do tipo X, mas da ação tipo X como sendo executável por 
qualquer sujeito a quem possa ser plausivamente imputada a estrutura de conviniências em questão (BERGER e 
LUCKMANN, 2002). 
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relacionamento (KERCKHOFF e DAVIS, 1962; SCHWAB e SCHWAB, 1978). Dessa forma, 

quando as bases tipificadoras de um consumidor forem similares às da marca, podemos dizer 

que há uma grande possibilidade dos parceiros relacionais estabelecerem um relacionamento 

(FOURNIER, 1994). A similaridade direciona-nos a nos agruparmos com aqueles que 

percebemos possuírem tipificações parecidas com as nossas. Caso não haja similaridade entre 

os parceiros, eles tendem a objetivar repulsa em relação ao outro (FLOYD, 1999). No entanto, 

embora a similaridade seja intencionada como uma tendência a gostar do que nos seja 

parecido, em algumas ocasiões, a similaridade pode levar os sujeitos a certas circunstâncias 

que acarretam no intento deles procurarem dissociação com o que lhe é similar, o que poderia 

propiciar a dissolução da relação (HEIDER, 1958). 

 Mas será que perceber a existência de similaridades com as bases tipificadoras da 

marca é garantia por si só que a relação seja estabelecida e/ou perdure? Nós acreditamos que 

não. Mesmo que o consumidor, ao iniciar sua identificação com a marca, perceba a existência 

de semelhanças dela consigo, essas similaridades de nada irão adiantar se ele não as perceber 

como de valência ou relevantes durante a dinâmica relacional (FLOYD, 1999).  

 Apesar de parecerem ser conceitos similares, valência e relevância são distintos entre 

si. Enquanto valência corresponde ao caráter atrativo ou repulsivo do objeto (bem como de 

suas bases tipificadoras) — implicando dessa maneira na existência de campo de força 

próximo que realiza tal influência sobre o objeto — podemos dizer que a relevância 

corresponde às propriedades do objeto que são relevantes para a pessoa, mas sem o caráter de 

um campo de forças (BURGOON et al., 1995; HEIDER, 1958). Em outras palavras, podemos 

falar da valência de uma marca quando ela exerce influência imediata sobre o consumidor; e 

de relevância (e.g., atitude e valor) quando o objeto tem a potencialidade para exercer 

influência nos consumidores sobre certas condições. Por exemplo, quando dizemos “Eu 

quero a McDonalds”, estamos sinalizando que tal marca possui valência para nós. No caso de 
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dizermos “Eu gosto (e.g., “amo muito tudo isso”) da McDonalds”, indicamos que a marca é 

relevante para nós. 

 Assim, os consumidores atribuem a cada relação uma importância relativa, a qual 

pode mudar com o passar do tempo. Essa importância pode variar, entre outras coisas, de 

acordo com as crenças, os valores e as atitudes dos parceiros, com a natureza do 

relacionamento, com o histórico acumulado de interações, com a proximidade entre as partes 

e com o tipo e nível de benefícios extraídos da relação por cada uma das partes. Desse modo, 

como em um dado momento um “nós” pode não ter o mesmo peso para cada um dos 

parceiros envolvidos, eles tendem a desferir esforços com diferentes magnitudes para mantê-

lo (SCHWAB e SCHWAB, 1978). 

 Como em todo e qualquer relacionamento, no fenômeno relação marca-consumidor 

há também um quê emocional [afeto]. O reconhecimento constitui a parte emocional do 

relacionamento, sendo caracterizado pelo respeito social, pelo sentimento de fazer parte e 

pela amizade advinda da experiência de interação (DUCHARME, et al., 2002; HANSEN, 2000). 

Nesse sentido, nas relações comerciais, o consumidor sente-se reconhecido no 

relacionamento com a marca, quando percebe que o praticante lhe objetiva um tratamento 

especial (e.g., chamar o consumidor pelo nome, oferecer-lhe descontos e conhecer seus 

desejos) durante o relacionamento, e vice-versa. Dessa forma, a familiaridade existente entre 

eles propicia a criação e o estabelecimento de vínculos de amizade entre os parceiros (cf. 

BITNER, 1995; HENNIG-THURAU et al., 2000, 2002; GWINNER et al., 1998). O respeito social, 

conforme Sheth e Parvatiyar (1995) e Bendapudi e Berry (1997), inclui a relação existente 

entre o consumidor e a sociedade (família e grupos de referência), bem como a influência 

desses atores no relacionamento entre marca e o mesmo. 
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1.3.3.2.2 Julgamento 

 Assim como a adaptação, a cooperação é um aspecto fundamental para que o 

relacionamento se desenvolva. A cooperação pode ser encarada como sendo um conjunto 

voluntariamente coordenado de ações (similares ou complementares) que os parceiros 

executam visando alcançar um objetivo comum (MORGAN e HUNT, 1994). Vale salientar que 

ela difere da aquiescência, pois esta representa uma postura passiva diante das ações dos 

outros (BENDAPUDI e BERRY, 1997; FALK e WAGNER, 1985). Além disso, é interessante 

observar que o tipo de cooperação e o grau em que esta será necessária irá variar de acordo 

com as características de cada relacionamento e as circunstâncias pelas quais ele atravessa 

(DWYER, 2000). 

 O fato da marca e do consumidor cooperarem não significa que eles não entrarão em 

conflito. Nos relacionamentos interpessoais, o conflito é inevitável e a probabilidade de que 

ele ocorra é maior com o aumento da interdependência e proximidade entre as partes 

(DWYER, 2000). Assim, em determinado momento os parceiros podem entrar em divergência 

sobre aspectos específicos do relacionamento sem deixarem de agir de forma cooperativa, 

sendo esse comportamento talvez influenciado pelo alto custo de término do relacionamento 

(MORGAN e HUNT, 1994). 

 A cooperação, em parte, é influenciada pela capacidade da marca e do consumidor em 

se colocar no lugar do outro. A empatia nos relacionamentos representa a habilidade das 

partes envolvidas em ver uma determinada situação assumindo a perspectiva do parceiro 

(HWANG, 1987). Dessa forma, ela pode ser encarada como sendo a busca pela compreensão 

do comportamento, desejos e objetivos dos outros. Relacionamentos em que existe uma forte 

empatia entre os parceiros parecem possuir maiores chances de durarem. Além da empatia, 

os relacionamentos entre marca-consumidor devem ser permeados de reciprocidade e 
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retribuição. Nesse momento, não iremos aprofundar essas dimensões, pois elas são 

devidamente explanadas na seção 1.3.3.2.5. 

 A teoria da justiça nos fornece subsídios para compreendermos as avaliações dos 

resultados de uma relação interpessoal (entre duas pessoas ou entre consumidor e marca) 

(FOLGER e GREENBERG, 1985; HOMANS, 1974). De acordo com a literatura vigente sobre 

justiça, ela pode ser avaliada sob três dimensões: distributiva, processual e interpessoal (BIES 

e MOAG, 1986; CLEMMER, 1993). Dentre as diversas variações de justiça distributiva, a que 

tem gerado maior interesse e pesquisa por parte dos acadêmicos é a teoria da eqüidade, que 

se refere aos resultados do processo. 

 Diferentemente da reciprocidade, que implica nas partes terem a preocupação de 

oferecer algo que seus parceiros de alguma maneira valorizem, a eqüidade no relacionamento 

significa, de uma forma simplificada, o “equilíbrio” (percebido) entre o que cada uma das 

partes dá e recebe. Os parceiros consideram a existência de eqüidade em um relacionamento 

se perceberem que seus ganhos/perdas são proporcionais aos seus esforços/falta de esforços e 

os ganhos/perdas do(s) parceiro(s) são proporcionais aos esforços/falta de esforços deste(s). 

Assim, a eqüidade não significa igualdade (FISK e YOUNG, 1985; OLIVER e SWAN, 1989). 

Entendemos que, se uma parte se empenha mais em uma relação, ela pode obter maiores 

retornos sem que o outro necessariamente se sinta explorado. Além disso, a falta de eqüidade 

que uma parte sente quando observa uma característica específica do relacionamento pode ser 

compensada por um bom desempenho do parceiro em outra característica (DWYER, 2000). 

No entanto, a ineqüidade não pode ser desprezada, pois ela existe, fazendo-se presente 

quando os parceiros percebem que essa comparação é desfavorável (ADAMS, 1965). 

 Observa-se ainda que cada parte leva em consideração suas experiências e 

expectativas para analisar se o que está obtendo na relação está dentro de um nível mínimo 
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aceitável (de comparação) e se as alternativas de relacionamentos disponíveis poderiam 

fornecer maiores ou melhores retornos (nível de comparação de alternativas) (THIBAUT e 

KELLEY, 1959). O equilíbrio percebido no nível de comparação de alternativas pode 

influenciar a satisfação de um sujeito com um dado relacionamento, trazendo conseqüências 

para sua continuidade ou aprofundamento. Contudo, como os ganhos e esforços são 

subjetivos e dependerão da percepção individual, a marca e o consumidor perceberão 

equilíbrio de forma diferente (SZMIGIN e BOURNE, 1998). A eqüidade parece ser mais 

importante nos estágios iniciais de um relacionamento, já que, o relacionamento estando bem 

estabelecido, os parceiros tendem a confiar na boa intenção dos outros e não monitorar a 

contribuição relativa de cada um de uma maneira tão detalhada quanto no início (CATE et al., 

1988). 

 A justiça distributiva não se resume apenas ao aspecto das contribuições (normas), 

pois ela diz respeito também à distribuição de bens e condições que afetam o bem-estar dos 

parceiros relacionais (MESSICK e COOK, 1983). Nesse sentido, essa justiça faz-se existente em 

qualquer situação, em que há um relacionamento. Dessa maneira, a marca e os consumidores 

empregam outras normas (i.e., igualdade e necessidade) no ímpeto de compreender como 

indivíduos deveriam viver ou trabalhar juntos e para avaliar os resultados das relações 

(DEUTSCH, 1985). 

 Quando um consumidor analisa a justiça tendo por base satisfazer as necessidades 

legítimas da marca (e vice-versa), diz-se que ele está aplicando os princípios da norma de 

necessidade. Mas como nem sempre o valor a ser distribuído é ilimitado, às vezes não é 

possível atender a todas as necessidades dos outros, o que nos faz refletir que essa norma é 

mais utilizada em relacionamentos em que há uma grande intimidade (LEVENTHAL, 1976). Já 

a norma de igualdade é aplicada pelos parceiros relacionais quando eles crêem que os sujeitos 
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envolvidos em uma dada relação devem obter resultados similares independentemente das 

diferentes contribuições ou necessidades. Assim não importa se um consumidor é mais 

assíduo, cooperativo, familiar para a marca; todos devem receber tratamento “igual” por parte 

dela (GREENBERG, 1990). 

 O segundo tipo de justiça é a processual; ela traz à baila as políticas e critérios usados 

pelos parceiros relacionais para resolver os conflitos e alocar benefícios (THIBAUT e 

WALKER, 1975). Em outras palavras, a justiça processual refere-se a métodos justos e 

pacíficos de gerenciar, moderar ou resolver disputas (LIND e TYLER, 1998). Assim, essa 

justiça é relacionada com os “meios” pelos quais os fins são alcançados. 

 O último tipo de justiça é a interpessoal. Ela é relativa à qualidade do tratamento 

interpessoal que indivíduos recebem durante a dinâmica relacional. Assim, a justiça 

interpessoal introduz um aspecto comunicacional (BIES e MOAG, 1986). Várias têm sido as 

dimensões identificadas como centrais para essa justiça, a saber: confiança, respeito e 

esforço. A confiança e o respeito nas relações serão explicitados nas seções 1.3.3.2.3 e 

1.3.3.2.1.O esforço é um importante elemento da justiça interpessoal, podendo ser definido 

como a quantidade de energia despendida em uma relação (TYLER, 1987). Assim, as 

possíveis falhas da marca nos relacionamentos podem ser transformadas em experiências 

satisfatórias para o consumidor, caso o consumidor se esforce o suficiente para repará-las 

(BITNER et al., 1990). Do contrário, tal falta de esforço pode levar o consumidor a objetivar 

sentimentos de raiva e indignação para com a marca (FOLKES, 1984). De maneira geral, nas 

relações (marca-consumidor) os aspectos interpessoais (e.g., cortesia, simpatia, amabilidade, 

interesse, sensibilidade, honestidade e preconceito) contribuem para a satisfação dos 

parceiros relacionais (TAX, 1993). 
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1.3.3.2.3 Confiança e comprometimento 

 A confiança é, junto com o comprometimento, uma das propriedades relacionais mais 

estudadas por pesquisadores de diversas áreas (BERRY, 1995). Ela é ressaltada como sendo 

essencial à dinâmica relacional e funciona como um redutor de incertezas (riscos) e 

vulnerabilidades. Não existe consenso sobre o que de fato seria confiança, mas, em linhas 

gerais, ela é encarada como sendo a expectativa generalizada de um indivíduo de que pode 

acreditar na palavra do outro (ROTTER, 1980; FROST et al., 1978), em sua integridade, 

competência e honestidade (MORGAN e HUNT, 1994). Tal construto também engloba a 

habilidade e motivação do parceiro para atender às necessidades e aos interesses da outra 

parte, segundo se estabeleceu implícita ou explicitamente. A confiança é algo que os 

parceiros (marca e consumidor) vão adquirindo ao longo da relação, pois ela se desenvolve a 

partir de experiências passadas e ações anteriores (GOUNARIS e VENETIS, 2002). No começo 

do relacionamento uma parte confia parcialmente na outra, mas a outra responde confiando 

um pouco mais nesta e essa troca de acréscimo de confiança tende a continuar com o passar 

do tempo até que um dos parceiros quebre o ciclo (ZAK et al., 1998). 

 Além da confiança nas pessoas, ela também pode ser depositada em processos e nas 

instituições. A confiança nos processos é baseada nas experiências passadas dos 

consumidores com as operações da marca. Em relação às instituições, a confiança é 

estabelecida por intermédio dos mecanismos formais (do profissionalismo) (HOSMER, 1995). 

 O comprometimento não quer dizer apenas honrar um compromisso assumido. Ele 

significa também estar de algum modo dependente da outra parte. Em linhas gerais, o 

comprometimento refere-se à tendência de sentir-se apegado ao relacionamento (BENDAPUDI 

e BERRY, 1997; RUSBULT, 1983; RUSBULT et al., 1991), de modo que se busque 

constantemente fortalecê-lo e não se faça nada que possa prejudicá-lo. Assim, ele é um 

importante fator na manutenção do relacionamento e pode funcionar como preditor da 



 

 

78

 

satisfação com a relação (ACKER e DAVIS, 1992) e de sua longevidade (LUND, 1985). 

 Acredita-se que maiores níveis de comprometimento estejam associados com a 

percepção de ganhos futuros com o “nós”, com a identificação com o parceiro, com o desejo 

limitado de buscar outros parceiros, com a quantidade de esforço e investimento feito no 

relacionamento e com a responsabilidade assumida pelo indivíduo (KNAPP e TAYLOR, 1994). 

O comprometimento influencia ainda o modo como os sujeitos percebem a atratividade de 

outros parceiros. 

 O comprometimento tem sido então considerado um dos grandes responsáveis pela 

manutenção dos relacionamentos marca-consumidor (cf. BERSCHEID, 1985; MORGAN e 

HUNT, 1994), pois contribui para que os parceiros permaneçam envolvidos a despeito da 

atratividade das alternativas que podem ser encontradas no ambiente (RUSBULT et al., 1991). 

Além do comprometimento, outros fatores, como pressões sociais, estabelecimento de 

hábitos e rotinas, sentimento de dependência, existência de fortes barreiras de saídas e 

inexistência de alternativas podem contribuir para a continuidade do relacionamento. 

 Os relacionamentos são formados para reduzir incertezas, mas isso não quer dizer que 

eles as eliminem completamente. Em algumas situações, o que parece ocorrer com a 

formação de relacionamentos é uma troca na natureza das incertezas. Todo relacionamento 

envolve risco, uns mais outros menos. Em um dado momento, cada relacionamento pode ser 

caracterizado pela predominância de um tipo de risco diferente (DELGADO-BALLESTER, 

2004).  Logo no início, existe o risco do relacionamento não vir a dar certo, ou seja, de se 

mostrar problemático ou infrutífero. Uma vez constituído o relacionamento, existe o risco de 

oportunidade, que significa não poder aproveitar as oportunidades que porventura surgirem 

em decorrência do vínculo já estabelecido com outra parte. A qualquer momento, existe o 

risco de uma parte ser explorada pela outra, extraindo do relacionamento muito menos do que 

contribui. Não se pode esquecer que também existe o risco da traição, quando uma parte 
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abusaria da confiança que lhe foi cedida e passaria a enganar a outra (HANSEN, 2000; 

MORGAN  e HUNT, 1994). 

 A transparência é um indicativo de boa conduta e pode ser encontrada quando em um 

relacionamento os parceiros buscam, na medida do possível, não esconder nada um do outro. 

Obviamente, por diversas razões, a transparência total nem sempre é possível ou até mesmo 

desejável. Podem ocorrer situações em que, para o bem-estar da relação, uma das partes não 

revele aquilo que sabe ou pretende fazer. O que parece ser mais importante é que uma parte 

mantenha a outra informada sobre aquilo que ela considera significativo.  

 A segurança pode ser compreendida como uma sensação positiva dos parceiros para 

com a relação marca-consumidor. Tal segurança relacional é caracterizada pelo conforto com 

a proximidade e a confiança nos parceiros relacionais (DUCHARME, DOYLE e MARKIEWICZ, 

2002). Assim, quando os parceiros intencionam um relacionamento como seguro, eles 

procuram a proximidade, são confortáveis com a intimidade e estão predispostos a depender 

do outro (COLLINS e READ, 1990). Além disso, tendem a ser abertos à comunicação, o que 

lhes facilita objetivarem suas emoções para com o outro (KOBAK, COLE, FERENZ-GILLIES, 

FLEMING e GAMBLE, 1993). A segurança é legitimada à medida que os parceiros vivenciam 

mais experiências positivas nas suas relações do que negativas (SIMPSON, 1990). Em suma, a 

marca e o consumidor tendem a evitar relacionamentos permeados de perigo (PISTOLE, 

1993). 

 

 

1.3.3.2.4 Desempenho 

 Para a manutenção da relação, não basta que os parceiros sejam apenas atraentes, eles 

precisam ser também competentes. A competência se traduz então em um conjunto de 

habilidades ou atributos que os parceiros possuem e que garantem o sucesso da relação em 
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longo prazo. Obviamente, os parceiros podem ser enquadrados em níveis diferentes de 

acordo com os tipos de competência requeridas em uma dada relação. Assim, uma relação 

pode ser formada entre parceiros com competências complementares. Contudo, o “efeito 

halo” pode ocorrer, e um parceiro bastante competente em uma área pode ser julgado 

competente também em outras sem necessariamente o ser. Em alguns casos, parceiros sem 

nenhuma falha ou defeito podem ser irritantes, pois eles são vistos de certo modo como auto-

suficientes e fazem com que as outras partes na relação tenham que se esforçar para 

compensar a sua “desvantagem” (DWYER, 2000; HEIDER, 1958). 

 Na área de MR, a competência dos parceiros deriva da sua expertise. A expertise do 

consumidor é considerada uma das variáveis chaves na investigação do comportamento de 

escolha e decisão de compra (ALBA e HUTCHINSON, 1987). Os consumidores “experts” 

conseguem avaliar as objetivações da tipificação da marca de uma forma mais “simples”, já 

que, quanto mais expertise possuírem, mais fácil se lhes torna conhecerem a socialização 

primária da marca. Devido a isso, eles tornam-se mais críticos no que se refere a se 

engajarem, bem como continuarem o relacionamento com a marca. Do contrário, níveis 

baixos de “expertise” fazem com que o outro se mostre menos disposto a se tornar “leal” a 

uma marca devido a não conhecê-la bem. Isso acarreta no aumento da percepção de risco 

envolvido no engajar-se na relação com ela, devido à falta de confiança e desconhecimento 

dela. Nesse sentido, a ausência de expertise aumenta a probabilidade do consumidor 

depender da marca (cf. BENDAPUDI e BERRY, 1997). 

 De forma análoga aos consumidores, a marca também possui expertise. A expertise da 

marca influencia a receptividade do outro em estabelecer e manter relações de longo prazo 

com ela (cf. BENDAPUDI e BERRY, 1997). Os consumidores tendem a confiar nas marcas que 

possuem elevado grau de expertise (CROSBY et al., 1990; SWAN, TRAWICK e SILVA, 1985), 

devido à alta capacidade delas em entregar ao consumidor o que fora prometido. Tal aspecto 
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afeta positivamente tanto a confiança, quanto a dependência na marca (cf. BITNER, 1995), 

aumentando, dessa maneira, o valor do “nós” para o consumidor. 

 Em um sentido geral, o poder em um relacionamento representa a habilidade que a 

marca e/ou o consumidor possui para estabelecer demandas à(s) outra(s) parte(s) e ter essas 

demandas atendidas (cf. ANDRESON e WEITZ, 1989). De certa forma, o exercício de poder se 

baseia no controle de recursos valorizados pelas outras partes (cf. MOHR et al., 1996). Como 

esses recursos podem ser de naturezas distintas, vários são os tipos de poder que uma parte 

pode exercer sobre a outra (cf. NEFF e HARTER, 2002, 2003). Entre os tipos de poder 

comumente ressaltados figuram o poder de coerção, o poder de recompensa, o poder de 

referência, o poder de especialista e o poder legitimado. No entanto, em qualquer 

relacionamento é improvável que apenas um tipo de poder opere isoladamente, embora exista 

a possibilidade de que um deles predomine. Além disso, deve-se ressaltar que em um 

relacionamento todo parceiro necessariamente exerce alguma forma de poder sobre o outro, 

embora raramente este exercício seja realizado de forma simétrica (FROST et al., 1978). 

 

 

1.3.3.2.5 Interação 

 Dizemos que existe relacionamento entre a marca e os seus consumidores quando há 

interdependência entre eles. A interdependência implica que o comportamento de cada 

participante relacional é em algum grau coordenado e influenciado pelo comportamento do 

outro. Quando uma parte deixa de influenciar a outra, pode-se dizer que já não há mais 

relacionamento. Um modo de se determinar quão interdependentes são os parceiros é 

observar a variação na natureza das interações, a freqüência com a qual eles interagem, a 

importância que atribuem a cada uma dessas interações, a magnitude da mudança produzida 
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no comportamento de um parceiro em decorrência das ações do outro, o grau de assimetria 

do relacionamento e o tipo de vínculo que os une (KELLEY et al., 1983). 

 Conforme exposto no inicio dessa investigação, por conta da alternância de poder (e 

conseqüentemente, da força e direção da interdependência), as relações são em essência 

assimétricas. Portanto, para que um relacionamento perdure, os parceiros relacionais têm de 

se esforça para que a relação seja permeada de eqüidade, posto que, essa dimensão perpassa a 

sensação de “equilíbrio” entre as partes do “nós”. No entanto não é suficiente que as relações 

sejam eqüitativas, temos plena consciência de que também seja necessário que na dinâmica 

relacional os parceiros percebam a possibilidade de objetivações recíprocas de modo que 

ambos tenham a possibilidade de obter ganhos, tais como: troca de ofertas, favores, 

concessões e recursos. 

 Assim sendo, a reciprocidade representa um comportamento “simétrico”, 

caracterizado pela cooperação, colaboração e coordenação entre os parceiros (PALMER, 

2000). Ela é quem estabelece espaço para a troca de ofertas, favores, concessões e recursos 

entre as partes envolvidas em uma relação, de modo que todas tenham a possibilidade de 

obter ganhos. Caso uma parte seja sempre a única beneficiada com o relacionamento, pode-se 

dizer que não há reciprocidade. Se em determinado momento uma parte oferece algo a uma 

outra, esta última tem o dever moral de oferecer alguma coisa valorada em troca no mesmo 

momento ou em um momento futuro, não sendo levado em consideração se essa oferta é da 

mesma natureza que a anterior, melhor ou pior (FLOYD, 1998). Todavia, as partes devem ter a 

preocupação de oferecer algo que seus parceiros de alguma maneira valorizem. Além disso, a 

reciprocidade também pode ser encontrada em um relacionamento quando todas as partes 

apresentam o mesmo direito para tomar ações de natureza similar. 

 No que se refere à questão da formalidade ou informalidade das relações marca-

consumidor, por todo relacionamento ser regido por regras e normas, elas delineiam os 
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direitos e obrigações de cada parceiro, bem como a forma como eles devem se comportar em 

determinadas ocasiões, atuando assim na redução de potenciais conflitos (FOURNIER, 1994). 

Algumas vezes essas normas e regras são explícitas na forma de um contrato, outras vezes 

elas são estabelecidas apenas implicitamente. Relacionamentos informais são vistos como 

sendo mais flexíveis, íntimos e emocionais, ao passo que os relacionamentos com um grau 

maior de formalidade apresentam um componente instrumental mais atuante. A 

informalidade de um relacionamento pode aumentar à medida que os parceiros adquirem 

mais conhecimento uns dos outros e desenvolvem confiança mútua (DWYER, 2000; HEIDER, 

1958). 

 Embora, comumente os parceiros relacionais queiram seguir as normas que regem a 

relação entre eles, nem sempre isso é possível, pois toda relação requer adaptação (BURGOON 

et al., 1995; FLOYD, 1999). De forma geral, ela ocorre quando os parceiros envolvidos em um 

relacionamento modificam os seus comportamentos para se ajustarem aos do outro, ainda que 

em alguns casos isso seja feito um pouco a contragosto. Contudo, cada relacionamento é 

único e pode exigir diferentes esforços de adaptação dos parceiros. A princípio, esses 

esforços de adaptação seriam maiores no início da relação, funcionando como meio de 

desenvolver a confiança. Com o passar do tempo, a adaptação serviria para expandir e 

consolidar a relação. De certa maneira, a adaptação representa um investimento feito pelos 

parceiros na relação e pode servir para aproximá-los cada vez mais, fazendo com que o custo 

do término do relacionamento se torne mais elevado para uma das partes ou para ambas 

(FOURNIER, 1994). 

 Em relação ao fenômeno marca-consumidor, essa adaptabilidade pode ser expressa no 

fato da marca adaptar seus serviços e produtos, no intuito de atender às necessidades 

particulares dos consumidores (GWINNER, GREMLER e BITNER, 1998), podendo essas 

adaptações ser expressas através de tratamento preferencial, recebimento de serviços 
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adicionais, atenção extra e reconhecimento pessoal (HENNIG-THURAU, GWINNER e GREMLER, 

2002). 

 Todas essas dimensões só poderão ocorrer se houver comunicação entre os parceiros. 

De fato, um dos aspectos mais importantes para a manutenção de um relacionamento é a 

comunicação bilateral. É por meio dela que a marca e o consumidor expressam, entre outras 

coisas, seus desejos, intenções e opiniões. Além disso, a comunicação permite que os 

parceiros obtenham do outro feedback de suas objetivações, de modo que possam adaptar as 

suas tipificações. Caso um dos parceiros (ou ambos) não possa (ou se recuse a) se comunicar, 

essa ausência de comunicação pode deteriorar o relacionamento, de forma que o outro opte 

pela dissolução do “nós” (cf. GRÖNROOS, 2000). 

 E, por fim, os parceiros de uma relação marca-consumidor buscam se relacionar 

quando se sentem complementares. Algumas pessoas se sentem atraídas por outras que 

complementam as suas necessidades. Uma pessoa dominadora, por exemplo, pode preferir se 

relacionar com outra submissa e vice-versa. No entanto, apesar de muito propalada pelo 

senso comum, a noção de que os opostos se atraem nem sempre é verdade. Existem casos em 

que a similaridade é a grande responsável pela formação e manutenção dos relacionamentos. 

Assim, deve-se ter em mente que a complementaridade não quer dizer, necessariamente, 

junção de opostos. Os parceiros possuem um conjunto diferente de habilidades e, 

concentrando-se nelas, podem prover recursos de natureza distinta ao relacionamento, 

tornando-se mutuamente dependentes (DWYER, 2000; FOURNIER, 1994). 

 

 

1.3.3.2.6 Afeto 

 A atratividade desempenha um papel importante na formação, desenvolvimento e 

manutenção dos relacionamentos (REEDER, 2000). Normalmente, ela (assim como a 
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similaridade) atua fortemente no início como um “filtro” que os parceiros utilizam para 

selecionar com quem querem ser relacionar. Daí por diante, ela influencia na motivação das 

partes para a manutenção da relação, pois julgamentos sobre a atratividade do parceiro são 

feitos em uma base contínua e determinarão como o relacionamento progredirá (HARRIS et 

al., 2003). À medida que um histórico de interações é construído, os parceiros adquirem 

maior conhecimento um do outro e aquilo que percebem como atraente na outra parte pode 

mudar de natureza ou magnitude. Além disso, a atratividade do parceiro pode mudar a 

qualquer momento devido a uma alteração naquilo que o outro valoriza ou diante da aparição 

de uma alternativa mais atraente, já que em certo sentido a atração é um aspecto definido 

através de comparação. 

 Um fator que influencia na atratividade relacional é a percepção de correspondência 

que os parceiros possuem em relação aos sentimentos de um para com o outro. O vínculo 

recíproco corresponde à crença de que a marca gosta do consumidor e de que ele gosta dela. 

Tal expectativa, então, faz com que os parceiros se comportem de forma positiva um com o 

outro. Em outras palavras, esse vínculo direciona a marca a realizar objetivações positivas, 

posto que é ciente de que o consumidor gosta dela, e vice-versa. Essa reciprocidade do 

“gostar” fortificar os laços relacionais, baseando-se principalmente no aumento da confiança. 

Então, a crença de que eles gostem um do outro se torna um fato (DWYER, 2000). 

 Tendo em vista que os relacionamentos próximos são caracterizados por sentimentos 

verdadeiros em relação à outra parte — tais como afinidade, amizade ou afeição —, tais 

sentimentos constituem vínculos afetivos positivos e, desse modo, contribuem para que o 

relacionamento marca-consumidor tenha uma probabilidade maior de durar (BARNES, 1997). 

 Nesse sentido a proximidade pode ser definida em termos físicos, mentais ou 

emocionais. A proximidade física facilita o contato mental ou emocional e não leva em 

consideração apenas a distância espacial, mas também a distância funcional. A distância 
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funcional é a probabilidade de que os parceiros (marca e seus consumidores) que não estejam 

espacialmente próximas venham a se encontrar em uma área comum para desempenhar uma 

função ou atividade (HESS, 2002; WELLENS e GOLDBERG, 1978). Embora a proximidade 

física não garanta sempre a atração entre indivíduos, parceiros que se encontram 

regularmente possuem mais oportunidades para conhecer um ao outro e, desse modo, maiores 

chances para descobrir interesses mútuos. Contudo, diferenças de ordem cultural, étnica, 

política ou religiosa podem estabelecer uma distância emocional ainda que os parceiros 

estejam fisicamente próximos. De modo contrário, os parceiros podem se sentir 

emocionalmente ou mentalmente próximos ainda que estejam fisicamente distantes.  

Entretanto, proximidade demais não é necessariamente uma coisa positiva, pois ela pode 

levar a um desgaste à medida que se torna entediante encontrar freqüentemente o parceiro, 

assim como quando a privacidade começar a ser ameaçada. Sendo assim, deve-se observar 

ainda que existem pessoas mais predispostas do que outras a estabelecerem relacionamentos 

próximos (BARNES, 1997). Da mesma forma, se as bases tipificadoras da marca ou do 

consumidor forem tão previsíveis a ponto de ambos os parceiros terem “certeza” do que o 

outro irá objetivar, a relação marca-consumidor pode se tornar enfadonha. Todavia, os 

parceiros de um relacionamento preferem estabelecer relações em que as dinâmicas 

relacionais sejam preditivas, pois quando são previsíveis eles se sentem salvos e relaxados, o 

que propicia o aumento da confiança relacional. Do contrário, por conta das dinâmicas serem 

imprevisíveis, há perda na confiança da relação marca-consumidor (ZAK et al., 1998). 

 Quanto maior for a proximidade, maior será a intimidade entre os parceiros 

relacionais. A intimidade é um importante componente emocional dos relacionamentos, 

servindo inclusive como indicador de seu aprofundamento. As relações variam enormemente 

no grau de intimidade de modo que, por exemplo, as mais íntimas oferecem espaço para um 

contato mais próximo e confidencial entre os parceiros dentro de uma atmosfera de confiança 
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mútua. Assim, a intimidade influencia a quantidade e a natureza das informações 

compartilhadas no decurso da relação. Além disso, ela reflete o grau de familiaridade e 

compreensão mútua desenvolvida entre os parceiros, bem como a força dos vínculos forjados 

entre eles (FALK e WAGNER, 1985; FOURNIER, 1994). 

 Assim, quanto mais íntima for a relação que uma marca estabelece com o consumidor 

(e vice-versa), maior será a familiaridade entre os parceiros. As pessoas têm a tendência de 

gostar de [relacionar-se com] quem elas vêem com maior freqüência, pois lhes são mais 

familiares (cf. BENDAPUDI e BERRY, 1997). O simples fato de um parceiro se expor ao outro 

não gera familiaridade, por exemplo, caso um consumidor todos os dias assista a 

propagandas da McDonalds, isso por si só não indica que ele irá desenvolver familiaridade 

com a marca (DWYER, 2000; WELLENS, 1979). 

 Quando o consumidor sente-se íntimo, próximo e familiar, ele pode intentar afiliar-se 

à determinada marca [comunidade de marca] (MUNIZ e O’GUINN, 2001). A afiliação pode ser 

compreendida como o desejo ou motivação básica do consumidor/marca em procurar a 

companhia de outros parceiros, levando em consideração seus sentimentos para com os 

outros. Nós nos afiliamos pelos mais diversos motivos, seja para nos divertirmos, para 

ganharmos reconhecimento social, reduzirmos a ansiedade, realizarmos comparações sociais, 

entre outros (MIKUNLICER e SELINGER, 2001). Quando os laços relacionais entre marca e 

consumidor são intensificados, os parceiros relacionais tendem a aperceber o outro como um 

amigo íntimo. Os amigos são “entes” de quem nós gostamos e com quem compartilhamos 

nossa vida cotidiana; eles são parceiros com quem podemos contar, nos quais confiamos e 

que respeitamos e com quem repartirmos nossos segredos (MENDELSON e KAY, 2003). 

 A satisfação geralmente é compreendida como uma atitude (julgamento) em relação a 

um ato de compra ou a uma série de interações entre o consumidor e a marca (YIN, 1990). A 

visão comumente aceita de satisfação compreende-a por meio do paradigma da confrontação 
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entre confirmação ou desconfirmação de um padrão. Essa confrontação é a chave essencial 

para definir a satisfação (OLIVER, 1996). Na perspectiva desse paradigma, se os padrões que 

moderam a satisfação forem positivamente desconfirmados (no sentido de exceder os padrões 

já estabelecidos) os parceiros relacionais tendem à alta satisfação. Caso esses padrões sejam 

negativamente desconfirmados, os sujeitos relacionais tendem à baixa satisfação (i.e., 

frustração) (FOURNIER e MICK, 1999). Assim, embora existam diversas formas pelas quais 

podemos investigar o paradigma da confrontação, uma das que tem sido mais utilizada pelos 

estudos na área de marketing é a das expectativas preditivas dos atributos de performance 

incorporado ao modelo de satisfação baseado na resposta das expectivas-desconfirmação 

(ED) (BOULDING et al. 1993; FOURNIER e MICK, 1999; OLIVER, 1996). 

 Contudo, poucas têm sido as pesquisas acerca desse paradigma que tem adotado 

modelagens que ultrapassam as formulações cognitivas para compreender a natureza afetiva 

da satisfação (OLIVER, 1996). De acordo com Oliver (1989) existem pelo menos 5 diferentes 

tipos (afetivos) de satisfação: contentamento (consiste na forma primária de afeto de 

aceitação ou tolerância); prazer (um reforço positivo que envolve a evocação ou o realçar de 

uma experiência positiva e bem-quista, além da forma primária de afeto felicidade); dor (um 

estado de reforço negativo que ocorre quando algo aversivo é implantado e depois 

removido); novidade (expectativas de algo inesperado que produzem o afeto primário de 

interesse ou excitação) e surpresa (um afeto primário tanto de deleite quanto de raiva à 

medida que ocorre algo que ultrapassa as expectativas). 

 Embora, a satisfação venha sendo compreendida em termos de uma única transação 

ou de uma série de interações com uma marca ao longo da relação (FOURNIER e MICK, 1999). 

A maioria das pesquisas em marketing tem adotado uma perspectiva simplista ao almejar 

compreender tal fenômeno sob uma visão de transação específica (ANDERSON e FORNELL, 

1994). Dessa forma, os estudos na área de marketing têm mensurado a satisfação por meio de 
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uma avaliação estática derivada do(s) encontro(s) de serviços, não levando em consideração 

que os padrões dos consumidores modificam-se ao longo da relação (experiências) 

(IACOBUCCI, GRAYSON e OSTROM, 1994). 

 Elucidado os condicionantes e dimensões que atuam nos relacionamentos 

interpessoais, nas próximas seções iremos esmiuçar o que seria um relacionamento 

parassocial. 

 

 

1.3.4 O fenômeno “relacionamento parassocial” 
 

 

1.3.4.1 Origens do relacionamento parassocial 

 Inicialmente introduzido por Horton e Wohl, em 1956, o fenômeno relacionamento 

parassocial objetiva compreender as relações existentes entre uma persona (personalidade de 

mídia) e o outro (sua audiência). As relações parassociais só podem ocorrer quando os 

sujeitos (consumidores) interagem com a representação mediada (funcionário) de uma 

persona (Ronald McDonalds, marca e mito) como se ela estivesse ali presente durante a 

interação (ISOTALUS, 1998; PAPA et al., 2000; WONG e FORTIN, 2000). Dessa forma, os 

sujeitos se comportariam como se estivessem interagindo com a fonte, quando de fato eles 

estão apenas se relacionando com o meio (representação mediada da persona) (NASS e 

SUNDAR, 1994; TURNER, 1993). 

 Diante disso, no seu cerne, essas interações simulariam uma relação interpessoal face 

a face, pois sua dinâmica relacional é “análoga” à dos relacionamentos entre pessoas. Os 

sujeitos nela envolvidos intencionariam os seus relacionamentos com a persona como um 
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convívio cotidiano entre duas pessoas (GUMMENSON, 2002; HORTON e WOHL, 1956; 

ISOTALUS, 1998; SKUMANICH e KINTSFATHER, 1998). 

 Embora seja recente, o fenômeno relacional parassocial tem sido investigado sob 

diversas perspectivas, seja através das relações televisão-telespectador (AUTER, 1992; GRANT 

et al., 1991; LEVY, 1979; RUBIN, PERSE e POWELL, 1985; SKUMANICH e KINTSFATHER, 

1993), marca-consumidor (DALL´OMO RILEY e DE CHERNATONY, 2000; GUMMENSON, 2002; 

SWEENEY e CHEW, 2002) e computador-usuário (NASS e SUNDAR, 1994; WONG e FORTIN, 

2000). 

 Nesse sentido, gerou-se nesse campo de estudo uma polissemia conceitual, pois 

conforme pode ser observado, esse fenômeno vem sendo referido na literatura parassocial 

como as relações que criam, notadamente: a ilusão do relacionamento face a face (HORTON e 

WOHL, 1956); a ilusão dos relacionamentos interpessoais (WATSON e HILL, 1984); uma 

comunicação interpessoal simulada por uma mídia (CATHCART e GUMPERT, 1983); uma 

pseudo-interação (HANSEN, 1988); uma relação social imaginária (ALPERSTEIN, 1991); uma 

quase-amizade (KOENIG e LESSAN, 1985), uma pseudo-amizade (PERSE, 1990). De todas 

essas possíveis formas de se conceituar tal fenômeno, nós iremos adotar a perspectiva 

proposta por Cathcart e Gumpert (1983), a qual considera que o relacionamento parassocial 

cria o simulacro31 de uma relação interpessoal. 

 Estamos considerando a visão de mundo do simulacro, pois para nós a relação 

parassocial é apercebida pelos parceiros como real e não imaginária, tampouco ilusória. 

Outrossim, esse relacionamento não consiste de um erro de percepção ou de entendimento 

                                                 
31 O simulacro é verdadeiro, ou seja, ele é real, pois não se trata de uma “realidade” ilusória ou falsa. Assim, ao 

criar uma realidade (artificial), o simulacro não objetiva apenas substituir o real pelo próprio real, mas fazer 
com que aqueles que dele participem o intencionem como a realidade que dispõem naquele tempo-espaço. 
Portanto, o simulacro ameça a diferença entre real e imaginário, verdadeiro e falso, à medida que as pessoas 
inseridas no mesmo não conseguem ou não desejam apercebê-lo como uma representação da realidade. O 
simulacro, então, é oposto a representação, pois ela tende a ser um reflexo deturpado do “real”, ou seja, 
enquanto a representação utiliza-se de mecanismos para construir algo que represente uma determinada 
realidade, o simulacro não visa representar nada, pois ele é a própria realidade (BAUDRILLARD, 1988).  
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(ou até mesmo não visa iludir) dos parceiros relacionais. Também não se trata de uma (falsa) 

pseudo-interação/amizade, haja vista que a interação não é falsa, ela existe e é real 

[verdadeira] na percepção dos parceiros (BAUDRILLARD, 1988; CATHCART e GUMPERT, 1983; 

TURNER, 1993). Por exemplo, o outro (telespectador) pode intentar uma personalidade 

mediada como um amigo íntimo, que irá encontrar todos os dias naquele determinado 

horário, e não como um pseudo-amigo. 

 A existência desse simulacro deve-se ao fato de que, embora o outro esteja 

“incapacitado” de interagir “diretamente” com a persona, devido à falta de reciprocidade 

efetiva existente entre eles, nada impede que ele possa engajar-se em uma relação com ela. O 

outro pode perceber (conscientemente ou não) a experiência de conviver com a persona 

como “real”, chegando a firmar laços de intimidade com ela (similares às interações entre 

velhos amigos). Esses laços poderão incluir algumas características de “reais” 

relacionamentos interpessoais face a face (ISOTALUS, 1998). 

 Esse simulacro relacional propiciado através de formas mediadas de interação 

possibilita ao sujeito a fantasia de estar “realmente” conversando de forma privada e pessoal 

com a persona em questão (NASS e SUNDAR, 1994), propiciando ao mesmo tempo uma 

“intimidade à distância” (WONG e FORTIN, 2000). Essa estrutura de fantasia, nos 

relacionamentos parassociais, proporciona que os mundos do fato e da ficção se encontrem 

(HORTON e WOHL, 1956; SKUMANICH e KINTSFATHER, 1998). De fato, o sujeito está tão 

imbricado (envolvido) na interação que não consegue discernir o que é “real” do que é 

“ficcional”. Esses relacionamentos “transportam” os seres humanos do mundo “real” para o 

“ficcional”. Mundo esse que é composto por “marionetes” antropomorfizados em 

“personalidades”, as quais são intencionadas pelos sujeitos como “reais”. Por exemplo, no 

caso das novelas brasileiras, alguns telespectadores se envolvem tanto com a trama delas, 

que, ao se depararem na vida “real” com o ator, por não conseguirem distinguí-lo da persona 
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que ele representa, eles chegam a hostilizá-lo ou idolatrá-lo, ignorando as limitações da 

representação mediada, confundindo o ator com a sua personagem. 

 Todavia, da maneira como vislumbramos esse fenômeno, essa simulação não propicia 

uma dinâmica dialógica intersubjetiva (i.e., comunicação dialógica discursiva)32 comum entre 

os sujeitos de um relacionamento interpessoal (ISOTALUS, 1998; PAPA et al., 2000). Nas 

relações parassociais, pelo fato da interação entre os parceiros ser mediada, quase não há essa 

comunicação dialógica entre eles. Essa interação, portanto, é quase que estática, posto que a 

construção do mundo em que a relação irá ocorrer é preponderantemente uma criação da 

persona. Com isso, cabe ao outro a decisão de aceitá-lo ou não, bem como a de participar 

nesse mundo pré-moldado. 

 Ao concordar em ingressar nesse mundo, o outro se torna apenas um “observador 

passivo”, o qual só assume sua “condição ativa” quando “a estrutura por detrás da persona” 

(i.e., EP) ou a persona lhes solicita isso (ALPERSTEIN, 1991; AUTER, 1992; GRANT, GUTHRIE 

e BALL-ROKEACH, 1991). Como podemos notar, a relação parassocial é assimétrica, tendendo 

para o lado da persona. Nesse sentido, o poder da relação é estabelecido quase que 

exclusivamente pela “EP”, que se adapta às demandas dos outros através das respostas 

“atrasadas” que eles fornecem ao que lhes é “imposto”33. Então, o ajuste de ambos os 

parceiros, quando ocorre, é realizado com “atraso” devido à relação não ser suscetível de 

desenvolvimento mútuo, uma vez que ela é unilateral/monológica (HORTON e WOHL, 1956; 

ISOTALUS, 1984; SKUMANICH e KITSFATHER, 1998). 

                                                 
32 A comunicação dialógica é aquela em que ambos os parceiros são interdependentes e se influenciam de forma 

mútua através de um processo de comunicação consensual. Assim, o outro é apreendido pelo sujeito (e vice-
versa) num vivido partilhado pelos dois (nós), de forma que ambos constroem conjuntamente (i.e. de forma 
instantânea e consensual) a realidade (i.e. a instituição) da relação (BERGER E LUCKMANN, 2002). 

33 Vários são os estudiosos (e.g., BAUDRILLARD, 2002; HORKHEIMER e ADORNO, 2000) que versam sobre essa 
condição passiva (alienada) que o outro assume na sociedade de consumo, a ponto da realidade lhe ser 
imposta. Nessa perspectiva, a liberdade dessa estrutura (se é que existe) seria apenas a de escolher aquilo que 
é formato e ofertado pela cultura do consumo. Todavia, alguns autores (e.g., BINKLEY, 2003; SLATER, 2002) 
consideram que as pessoas podem se emancipar dessa sociedade por intermédio de movimentos sociais. 
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 Por conta disso, acreditamos que há a “morte” da comunicação dialógica discursiva e, 

por conseguinte, da construção (instantânea e consensual) conjunta da instituição 

relacionamento [realidade], surgindo assim em seu lugar uma intersubjetividade “simulada”, 

a qual é construída pela persona no intuito de propiciar ao outro a sensação de uma relação 

interpessoal face a face (BAUDRILLARD, 1988; LEVY, 1979; NASS e SUNDAR, 1994; RUBIN, 

PERSE e POWELL, 1985). 

 Compreendido que os relacionamentos parassociais são simulações das relações 

interpessoais, podemos afirmar que as relações primeiras são “análogas” às últimas, pois 

possuem praticamente as “mesmas” bases tipificadoras. Dito isso, no intuito de legitimar essa 

sentença, iremos tratar rapidamente da dinâmica de cada uma dessas relações, de modo que 

se possa notar as similaridades e diferenças existentes entre elas. 

 Conforme já foi explanado, toda e qualquer relação interpessoal só poderá existir caso 

seja composta de pelo menos duas partes (seres humanos) distintas que interajam entre si. 

Baseado nesse pressuposto, entendemos que em essência os relacionamentos interpessoais 

são compostos por díades. Isso nos impossibilitaria, enquanto membros da relação diádica, 

sermos descritos como alguém só (um “ser” solipsista), existindo em um ambiente impessoal, 

mas sim, que deveríamos ser representados como pertencentes a uma interação com o outro 

(DWYER, 2000; HEIDER, 1958). Portanto, nas relações interpessoais, conforme Figura 1 (1), 

as interações e a comunicação entre os parceiros ocorrem através de dinâmica 

comunicacional dialógica e de reciprocidade. Os sujeitos A e B interagem diretamente um 

com o outro. Mesmo que haja uma mediação entre eles, o relacionamento não pode ser 

intencionado como parassocial, pois durante a interação os sujeitos não estariam sendo 

representados por (ou representando) ninguém, a não ser seus próprios “eus” [“seres”]. Essa 

interação direta possibilita A acessar em B a totalidade de sua subjetividade, e vice-versa. Por 
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conseguinte, tal condição permite que os parceiros relacionais se adaptem as suas demandas 

durante a dinâmica relacional (cf. BERGER e LUCKMANN, 2002; BLACKSTON, 1993). 

 

 

 

Figura 1 (1) – Ilustração de um relacionamento interpessoal (A = Sujeito e B = Sujeito) 

Fonte: Adaptado de Isotalus (1998) 

 No entanto, se a relação entre esses dois sujeitos for intercedida por algo (ou alguém) 

que seja apercebido por ambos como a representação mediada (e.g., um amigo) deles, o 

relacionamento sob essa configuração torna-se parassocial. Por exemplo, digamos que B 

contrate um advogado X que vá representá-lo em um acordo judicial com A. Nessa interação, 

o sujeito A estaria se relacionando com a representação mediada de B, no caso X (meio), 

intencionando estar se relacionando com a pessoa de B. 

 Assim como nas relações interpessoais, os relacionamentos parassociais são 

compostos de pelo menos duas partes34 que interagem “diretamente”, a saber: a persona ou 

personalidade mediada e o outro (HORTON e WOHL, 1956; WONG e FORTIN, 2000). Como 

podemos verificar na Figura 2 (1), a qual exemplifica um relacionamento parassocial entre 

dois parceiros, a interação entre P (persona) e B (outro) é uma relação mediada. Ou seja, P 

não interage diretamente com B, mas sim com o meio que representa a persona. Esse meio é 

que irá interagir com B em nome da persona. O mesmo pensamento pode ser aplicado a B 

em relação a P. Como não há interação direta entre as partes, as respostas às demandas de 

ambas sofre um atraso. Esse atraso ocorre devido à falta de interação “em tempo real” entre 

                                                 
34 Gostaríamos de salientar que os relacionamentos parassociais, assim como os interpessoais, podem ser 

encontrados em configurações de rede. Para maiores detalhes, veja-se o texto Television Performance as 
Interaction da autora Pekka Isotalus, publicado no Nordicom Review em 1998. 
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Atraso na resposta 

Comunicação

 B 

Meio

  P 
 

ambos os parceiros da relação parassocial, pois eles necessitam de tempo maior de espera 

para se ajustar às demandas requeridas do relacionamento. 

 

 

 

 

 

Figura 2 (1) – Ilustração de um Relacionamento Parassocial (P = Persona e B = Outro) 

Fonte: Adaptado de Isotalus (1998) 

 Assim, apesar das relações parassocial e interpessoal serem “análogas”, as primeiras 

possuem certas peculiaridades que diferenciam as maneiras pelas quais os sujeitos relacionais 

(i.e., a persona e o consumidor) interagem. E é justamente sobre essas peculiaridades que 

iremos nos deter na seção que segue abaixo. 

 

 

1.3.4.2 A importância dos papéis desempenhados pelas partes do 

relacionamento parassocial 

 As origens de qualquer ordem institucional (e.g., relacionamento marca-consumidor) 

consistem no tipificar os desempenhos dos sujeitos nela envolvidos. Isto é, ao desempenhar 

papéis, o sujeito (marca) objetiva ao outro (cliente competente) o que eles têm em comum, 

bem como as finalidades específicas e fases entrelaçadas de desempenho entre eles. Tal fato 

faz com que os parceiros relacionais se conscientizem de que participam de um mundo social 

[relacionamento], pois ao interiorizarem estes papéis, esse mundo (relacionamento) torna-se 

subjetivamente real para eles (BERGER e LUCKMANN, 2002). 
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 Os papéis, por representarem a ordem institucional, encontram-se no mesmo processo 

fundamental de formação dos hábitos e da objetivação que as origens das instituições. Em 

outras palavras, dizer que os papéis representam as instituições é dizer que eles tornam 

possível a existência das instituições continuamente como presença real na experiência da 

vida cotidiana dos sujeitos. 

 Na nossa visão de mundo, a forma como um sujeito irá experienciar determinado 

fenômeno, dependerá de como o objeto da experiência será apreendido no plano da 

consciência para tal sujeito (HUSSERL, 1931; MOUSTAKAS, 1994). Então, a forma como o 

fenômeno é apercebido será determinante para o sujeito se direcionar à possível identificação 

com esse objeto, aumentando (potencialmente) a chance de estabelecer relacionamento com 

ele (BERGER e LUCKMANN, 2002; BLACKSTON, 1992). No entanto, como não há apenas 

“uma” apercepção do fenômeno (relacionamento marca-consumidor), já que a cada nova 

experiência, o objeto pode ser intencionado a partir de outra perspectiva, não importa quantas 

vezes o sujeito o experiencie, ele nunca irá exaurir completamente a compreensão dos 

diversos horizontes do objeto [relação] (HUSSERL, 1931; MOUSTAKAS, 1994). 

 Neste contexto, o existir do relacionamento dependerá da maneira como um sujeito 

conscientemente imagina e sente o outro, a forma como ele percebe a si próprio e o que faz 

para si e como ele reage às ações do outro, e vice-versa (BLACKSTON, 1993; HEIDER, 1958). 

Como não há essa intenção (única) do objeto na consciência, os sujeitos tendem, durante o 

processo relacional, a se adequarem às demandas do parceiro, na medida em que vão 

apreendendo (através de dinâmica reflexiva) outras perspectivas do seu parceiro. Esse pensar 

e repensar faz com que os sujeitos de uma relação [re]avaliem seus papéis, no intuito de 

poderem propiciar o início, desenvolvimento, a nutrição ou dissolução do “nós” (BERGER e 

LUCKMANN, 2002). 
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 Todavia, devido às relações parassociais serem um tipo de relacionamento com 

natureza distinta das interpessoais, vale salientar que, no intuito de prover o simulacro 

conversacional (a relação em si), os parceiros devem assumir certos papéis que possibilitem e 

contribuam para que a simulação do relacionamento interpessoal possa ser percebida por 

ambos os sujeitos parassociais como “real” (NASS e SUNDAR, 1994; RUBIN, PERSE, e 

POWELL, 1985; WONG e FORTIN, 2000). 

 Esclarecida a importância do desempenho dos papéis, nas próximas seções iremos 

detalhar como os parceiros parassociais os objetivam de forma a possibilitar a existência 

desse simulacro conversacional. 

 

 

1.3.4.2.1 A persona no relacionamento parassocial 

 A persona (marca representada pelo praticante reflexivo) deve desempenhar certos 

papéis, a fim de fazer com que o outro aperceba essa interação como “real”. Para tal, ela deve 

construir a simulação do relacionamento face a face de forma que o outro objetive a 

convivência com a persona de forma similar à convivência que possui com uma pessoa 

íntima (HORTON e WOHL, 1956; PAPA et al., 2000). Nesse sentido, nos relacionamento 

parassociais, as personas assumem a condição de sujeito nas interações com o outro. A 

persona, então, tem ampla consciência de que o “nós” é uma simulação de um 

relacionamento interpessoal (ISOTALUS, 1998; NASS e SUNDAR, 1994). Assim, o papel dela 

no simulacro [relação marca-consumidor] é realizar certas ações e desempenhos (por meio de 

mídias, da ambiência e do funcionário) com a finalidade de propiciar ao outro (cliente 

competente), subsídios para que ele possa se identificar com a estrutura de tipificação 

institucional da marca. Caso consiga realizar isso, o relacionamento (marca-consumidor) será 

firmado entre as partes (BERGER e LUCKMANN, 2002; HORTON e WOHL, 1956). 



 

 

98

 

 Para aumentar as possibilidades do consumidor se identificar com a persona, ela deve 

ser uma figura típica, chegando a ser até mesmo um silvícola de determinada 

sociedade/cultura. A identificação que o outro realiza com as crenças, os valores, as normas, 

a imagem (aparência), linguagem (gestos, voz, conduta, etc.) etc. dela, propicia — ao mesmo 

tempo através da reflexão das tipificações da persona —, apercebê-la como parceiro (ativo) 

da relação (interpessoal) em uma variedade de situações, e não como uma fantasia ou sonho, 

ou pertencente ao simulacro conversacional (ISOTALUS, 1984; PAPA et al., 2000; RUBIN, 

PERSE e POWELL, 1985). Posto isso, vários são os tipos de módulos experienciais35 que a 

persona ou a EP pode objetivar (seja por meio das mídias de comunicação, pessoas, presença 

do produto, co-marcas, identidade visual/verbal e ambientes) para que o simulacro 

conversacional seja intencionado pelo outro como uma relação interpessoal (cf. HOLBROOK e 

HIRSCHMAN, 1982; PINE II e GILMORE, 1998, 2001; SCHMITT, 1999, 2000). 

 A persona conscientemente utiliza esses módulos experienciais objetivando fazer com 

que o outro se identifique com ela. Com isso, ela consegue fortificar os laços de intimidade, 

bem como aumentar as possibilidades da existência do “nós” relacional (PAPA et al., 2000; 

SCHMITT, 1999, 2000). Além disso, com o fim de simular para o outro um relacionamento 

contínuo, a persona utiliza-se conscientemente das dimensões dos relacionamentos 

interpessoais para tornar tal simulação uma experiência comum na vida cotidiana do outro 

(LEVY, 1979). Nesse sentido, a persona visa fazer com que o outro intecione a relação marca-

                                                 
35 Para Schmitt (1999, 2000), os módulos experiênciais são cinco, a saber: sentidos, sentimentos, pensamentos, 

ação e identificação. Os sentidos consistem da objetivação das experiências sensoriais (visão, tato, som, 
paladar e olfato), no intuito de proporcionar prazer estético, excitação, beleza e satisfação por meio da 
estimulação sensorial do outro. Já o sentimento faz apelos aos sentimentos e emoções do outro, visando por 
meio das interações simular experiências afetivas que variam o humor e as emoções (mais intensas) do outro 
conforme o fenômeno é intencionado por ele. O pensamento realiza apelo ao intelecto do outro, com o 
objetivo de criar experiências cognitivas, de modo a incentivá-lo a se envolver em um raciocínio elaborado e 
criativo, que possa resultar em uma “nova” (perspectiva) apercepção do fenômeno em questão. A ação 
intenciona simular experiências para o outro, relacionadas com seu corpo (físico), experiências que 
modifiquem padrões de comportamento e estilo de vida, e de interação com a persona. A identificação contém 
a estrutura dos sentidos, dos sentimentos, pensamento e ação; todavia não se limita a essas estruturas, pois 
objetiva atingir sentimentos individuais, pessoais, privativos do outro, aumentando as “experiências pessoais”, 
relacionando o sujeito e seu Eu (em determinada interação) com outras instituições. 
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consumidor como algo comum de seu vivido, no intuito de que ele forme laços “de amizade” 

com ela. Tais laços irão construir a historicidade da relação através do acúmulo e do 

compartilhamento (da intersubjetividade) de experiências (HORTON e WOHL, 1956; 

ISOTALUS, 1998), as quais irão impactar na maneira como o outro intenta no plano da 

consciência a persona e, conseqüentemente, o relacionamento marca-consumidor. 

 A persona, munida dessas estruturas experienciais e das dimensões relacionais, deve 

então intentar ser apercebida pelo outro como um amigo, um conselheiro, um modelo a ser 

seguido ou até mesmo um mito. Para isso, a EP padroniza a tipificação da persona de modo a 

torná-la previsível ao outro, para que ele não tenha o desprazer de se surpreender. Com isso, 

“a estrutura por detrás da persona” visa que o outro (eu) não tenha dificuldades em se 

identificar com a identidade (i.e., bases tipificadoras) objetivada pela persona. Essa tarefa se 

torna mais fácil, pois como nas relações parassociais não há necessidade durante a dinâmica 

interativa de elevada reflexão por parte do outro, no que se refere à (tipificações da) persona. 

O (Eu do) outro (durante a interação com ela) fica mais suscetível a aceitar com o mínimo de 

reflexão a estrutura que lhe está sendo imposta (cf. BAUDRILLARD, 2002; NASS e SUNDAR, 

1994; RUBIN, PERSE e POWELL, 1985). 

 Os horizontes da relação parassocial marca-consumidor propiciadas pelo acúmulo de 

conhecimento advindo das experiências da vida cotidiana podem (ou não) intensificar o 

“nós”. Entretanto, vale salientar que, assim como nas relações interpessoais, nas relações 

parassociais também haverá de ambos os sujeitos uma progressiva e mútua reformulação de 

suas bases tipificadoras, bem como da forma como intentam o fenômeno relação marca-

consumidor (cf. BERGER e LUCKMANN, 2002; HORTON e WOHL, 1956; ISOTALUS, 1984, 

1998; MOUSTAKAS, 1994). 
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 Compreendido como as personas desempenham seus papéis na relação, iremos na 

seção que se segue elucidar os papéis que o outro deve exercer (conscientemente ou não) 

para propiciar a existência do “nós” “simulado”. 

 

 

1.3.4.2.2 O outro no relacionamento parassocial 

 Como um relacionamento consiste das interações entre os parceiros, a visão de mundo 

que o outro possui do simulacro conversacional parassocial é de fundamental importância 

para tornar o “nós” possível. Por estarmos analisando uma dinâmica intersubjetiva que é 

socialmente construída, a relação só se faz existir caso ambos os parceiros relacionais, o 

outro (consciente ou não) e a persona, apercebam essa instituição como “real”, ou seja, como 

parte de suas vidas cotidianas (BERGER e LUCKMANN, 2002; PAPA et al., 2000). 

 Na perspectiva do consumidor, a existência da relação dependerá de como ele 

apercebe a persona, além de como o outro intenciona que a persona o aperceba (cf. HEIDER, 

1958; BLACKSTON, 1993). Assim, quando as bases tipificadoras do outro se identificam com 

a identidade das tipificações institucionais objetivadas da persona, há uma correspondência 

entre os significados do outro e os dela, o que propiciará o existir ou não do relacionamento 

marca-consumidor (cf. BERGER e LUCKMANN, 2002). 

 Do outro é esperado que ele contribua com a simulação apercebendo-a como “real”, 

recompensando a “sinceridade” da persona por meio da continuidade do relacionamento 

(ISOLTALUS, 1998). Apesar do outro assumir na relação parassocial um papel de “observador 

passivo”, por causa do relacionamento ser unilateral e monológico, a “estruturação” da 

persona (suas tipificações) é amplamente influenciada pelo nível de interação que o outro 

estabelece com ela e vice-versa (HORTON e WOHL, 1956). 
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 Nesse sentido, ao objetivar para a persona o sentido através do qual ele a intenciona, 

o outro propicia a ela a possibilidade refletir sobre suas tipificações, a ponto de reestruturá-

las, caso seja necessário. Com isso, a persona faz com que outro (sempre) se identifique com 

ela, possibilitando, assim, o desenvolver do “nós” (cf. BERGER e LUCKMANN, 2002). Nem 

sempre o outro é consciente de que está contribuindo para essa re-tipificação da persona. A 

maior parte das pessoas não é consciente de que está num simulacro conversacional e que sua 

objetivação ao relacionamento com ela é sugerida e “controlada” (prioritariamente) pela 

persona. Portanto, a “independência” de interação do outro nesse relacionamento é diminuta 

(NASS e SUNDAR, 1994). 

 No entanto, isso não descarta a possibilidade do outro ter o poder de dissolver a 

relação. Como em todo relacionamento, na relação parassocial há, por parte dos parceiros 

relacionais, a possibilidade de dissolução da relação, ou seja, de rejeitá-la. A dissolução 

ocorre quando não há mais comunicação (dialógica) entre os mundos dos parceiros. Na 

perspectiva do relacionamento parassocial, a dissolução ocorre ou quando a persona não se 

adequa às objetivações do outro, ou quando o outro não se identifica mais com a persona 

(HORTON e WOHL, 1956; PAPA et al., 2000; RUBIN, PERSE e POWELL, 1985). 

 Na próxima seção, realizaremos uma explanação sobre a perspectiva mainstream do 

saber provindo da área de marketing acerca do relacionamento marca-consumidor. Mais 

especificamente, iremos explanar de forma compreensiva o porquê de considerarmos que os 

relacionamentos entre marca-consumidor devam ser entendidos pela “lente” teórica das 

relações parassociais e não pela das relações interpessoais, como vem sendo intencionado por 

essa área. 
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1.3.5  Relacionamento marca-consumidor: fenômeno parassocial 

 Conforme discutimos anteriormente, a possibilidade da existência de relacionamento 

entre marca-consumidor encontra-se institucionalizada — logo, legitimada — na academia 

de marketing (FOURNIER E YAO, 1997; KALTCHEVA e WEITZ, 1999; WEBSTER, 2000). 

Contudo, ainda são poucos os acadêmicos (e.g., AAKER e FOURNIER, 1995; DALL´OMO RILEY 

e DE CHERNATONY, 2000) que em suas pesquisas desenvolveram e aprofundaram saber sobre 

o que poderia ser compreendido como relacionamento marca-consumidor, bem como a(s) 

forma(s) pela(s) qual(is) essa relação poderia ser construída, principalmente no contexto de 

serviços (FOURNIER, 1995; GRÖNROOS, 2000). 

 Inspirados na literatura de relacionamento marca-consumidor, constatamos que as 

organizações constroem suas marcas baseado na perspectiva [bases tipificadoras] dos 

consumidores. Tal perspectiva permite as organizações maximizem a possibilidade dos 

clientes competentes se identificarem com marcas, pois as tipificações e ações de 

desempenho das marcas são construídas levando em consideração aquilo que os outros 

valorizam (AMBLER et al., 2002; BERRY, 1999). 

 A premissa básica do relacionamento marca-consumidor, sob essa perspectiva, é que 

a construção do “nós” reside na forma como a marca é intencionada no plano da consciência 

pelos outros, ou seja, o que os consumidores têm aprendido, sentido, visto e ouvido sobre ela, 

como um resultado de suas experiências de vida36 com ela (BLACKSTON, 1993; GRÖNROOS, 

2000; KELLER, 2002). Esse relacionamento é estabelecido à medida que reflexivamente o 

cliente competente perceba que seu vivido com a marca foi e é benéfico (GRÖNROOS, 1990). 

                                                 
36 As experiências de vida que um consumidor acumula por meio das relações com a marca são provenientes de 

diversas situações da vida cotidiana dele, seja quando ele assiste uma propaganda da marca, ou entra em 
contato com o funcionário de linha-de-frente dela, ou através de experiências pessoais com amigos, ou por 
meio de boca-a-boca, entre outros (CEZEPIEL, 1990; GRÖNROOS, 1990). 
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 O desafio dos profissionais de marketing na construção de relacionamentos marca-

consumidor reside em que a “estrutura por detrás da marca” assegure que as experiências 

com a marca sejam apercebidas pelos consumidores de forma benéfica. Para tal, essa 

“estrutura” deve objetivar a instituição marca de forma que o outro possa se identificar com 

ela através de associações (as quais foram previamente estabelecidas pela “estrutura de 

marketing por detrás da marca), as quais despertem pensamentos, sentimentos, imagens, 

crenças, percepções, atitudes e opiniões positivas em relação a essa mesma marca (AMBLER 

et al., 2002; FOURNIER, 1998; KELLER, 1993). 

 Compreendida a lógica pela qual são construídos os relacionamentos marca-

consumidor, a partir desse ponto iremos explicar que são os parceiros relacionais que compõe 

essa relação. Em primeiro lugar, apresentaremos a marca, para depois elucidarmos quem é o 

consumidor. 

 

 

1.3.5.1 A nossa visão de mundo de marca 

 Embora o conceito de marca esteja há décadas sedimentado na literatura de 

marketing, somente nos últimos 20 anos é que as organizações têm aumentado seu interesse 

nela e reconhecido a importância da criação de marcas. Tal fato se deve atualmente ao amplo 

reconhecimento que o processo de criação de marcas (branding) tem angariado, sendo assim 

um dos elementos vitais para o sucesso das estratégias de marketing das organizações como 

um todo (AAKER 1991; DE CHERNATONY e DALL´OMO RILEY, 1997; GRÖNROOS, 1990b). 

 A concepção clássica do que seria uma marca foi cunhada em 1960 pela Associação 

Americana de Marketing (AMA). Conforme a Associação Americana de Marketing, a marca 

pode ser definida como um... 
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[...] nome, termo, sinal, símbolo, ou design, ou uma combinação deles, que visa 
identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e 
diferenciá-los dos seus competidores (KOTLER, 2000, p. 426). 

 

 Sob essa perspectiva, a principal função de uma marca seria a distinção dos produtos 

(bens/serviços) uns dos outros, bem como a externalização de algumas de suas qualidades e 

atributos (KRISHNAN e HARTLINE, 2001; SWEENEY e CHEW, 2002). No entanto, consideramos 

que essa forma de intencionar a marca seja pífia. Na verdade, ela é muito mais do que um 

mero conjunto de características de identificação e diferenciação dos serviços/bens 

(DALL´OMO RILEY e DE CHERNATONY, 2000; RÍO, VÁZQUEZ e IGLESIAS, 2001). Nessa 

perspectiva, a marca pode ser considerada (em essência) uma estrutura bidimensional: uma 

dimensão funcional [psysique] composta de aspectos mensuráveis, tais como um nome, logo, 

design da embalagem ou outros atributos mensuráveis (AMBLER et al., 2002; BHAT e REDDY, 

1998; DE CHERNATONY e MCWILLIAN, 1990; KELLER, 2002); e uma dimensão simbólica 

[psyque] composta por um conjunto de características identificadoras que ultrapassam os 

aspectos mensuráveis, permeando aspectos intangíveis, tais como: personalidade, reputação e 

proeminência (DE CHERNATONY, 1997; FOURNIER e YAO, 1997; SWEENEY e CHEW, 2002). 

 A marca, sob essa visão, seria composta não só do conjunto de características 

funcionais, mas também de características simbólicas relacionadas a ela. Esses símbolos 

(desejo) são moldados pela marca de forma que sejam valorados e desejados por uma 

sociedade numa determinada época. A intenção da marca não seria apenas refletir uma 

“realidade objetiva”, mas também ser capaz de comunicar como os outros apreendem a si 

mesmos ou a maneira como gostariam de se aperceber (BAUDRILLARD, 2002; FONTENELLE, 

2002). 

 Nesse contexto, apesar de considerarmos ser válido o saber gerado acerca do que é 

uma marca, há uma outra visão de mundo plausível na literatura sobre a marca que extrapola 

essa forma instrumental de concebê-la. Ao encararmos uma instituição repleta de signos 
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(tipificações de ação e desempenho), a marca pode ser compreendida como um universo 

simbólico intersubjetivamente legitimado por meio de uma dinâmica (de comunicação) 

dialógica relacional com o outro (BAUDRILLARD, 2002; FONTENELLE, 2002). Nessa dinâmica, 

a subjetividade da mesma é objetivada durante a relação marca-consumidor (parassocial) por 

meio da persona. 

 Explicado o que seria a marca no fenômeno em questão, na seção que se segue 

elucidaremos quem é o consumidor. 

 

 

1.3.5.2  O consumidor no relacionamento marca-consumidor 

 O ato de consumir é inerente ao “ser” humano. Desde as eras mais longínquas, nós 

consumimos os objetos do mundo. Todavia, essa visão de mundo do homem enquanto 

consumidor é algo recente, fruto da construção moderna. O consumidor, portanto, é um 

sujeito moderno cunhado pela historicidade das relações sociais e econômicas advindas da 

modernidade. Podemos arbitrar que ele surgiu juntamente com a emergência (no Ocidente) 

da cultura do consumo37 no século XVIII, desenvolveu-se com a Revolução Industrial e 

atingiu seu ápice após a década de 1950 (MCCRACKEN, 2003). Em vista do exposto, 

compreender esse “ser” como uma produção e não como um efeito da “natureza das coisas” 

[reificação] pode evocar uma reflexão imprescindível ao sujeito consumidor-consumido. 

 Mas quem é esse sujeito consumidor? O que o torna tão sedutor ao capitalismo tardio? 

Ele é um idiota ou um herói? Como ele se comporta na atual sociedade de consumo? 

                                                 
37 “O termo cultura do consumo não apenas assinala a produção e o relevo cada vez maiores dos bens culturais 

enquanto mercadoria, mas também o modo pelo qual a maioria das atividades culturais e das práticas 
significativas passa a ser mediadas através do consumo. Este último envolve progressivamente o consumo de 
signos e imagens. Assim, o termo cultura do consumo indica a maneira com que o consumo deixa de ser a 
simples apropriação de um valor de uso para tornar-se consumo de signos e imagens, em que a ênfase na 
capacidade de remodelar incessantemente o aspecto simbólico e cultural da mercadoria torna mais apropriado 
referir-se a signos-mercadorias” (FEATHERSTONE, 1997, p. 109). 
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 Nossa condição humana — mortal e miserável — não nos permite a possibilidade de 

atingirmos (realmente) a completude através dos objetos. O único conforto que nos resta é o 

de absorvermos (i.e., consumirmos) tais objetos. Eles distraem nossa atenção e nos previnem 

de pensar na morte e na brevidade da vida, genuína razão da miséria (BAUMAN, 2001). 

 Ao refletir sobre isso, alguns estudiosos (e.g., BAUDRILLARD; 1975; BAUMAN, 2001) 

sugerem que a vida é muito mais a busca pelos nossos desejos, assim como a esperança de 

mantê-los “vivos”, do que simplesmente alcançar a satisfação de nossas necessidades. De 

certo, se o consumo fosse um anseio por necessidades, caminharíamos para a satisfação; caso 

fosse um exercício de abundância, caminharíamos para a saturação. E, no entanto, não é isso 

que ocorre, pois queremos sempre consumir mais e mais. Assim, a sociedade de consumo 

não está relacionada ao ato de consumir do consumidor com a satisfação (completude) de 

necessidades. Tal sociedade está interessada em algo mais volátil, efêmero, evasivo e 

caprichoso, ou seja, no desejo38 (um fenômeno sem referencial). 

 No entanto, foi por meio da manipulação do desejo que a sociedade de consumo nos 

trouxe a esse presente estado: o de consumidores. Ninguém nasce consumidor. Nós 

aprendemos a sê-lo. Nosso tutor: a sociedade de consumo. Ela nos ensina que é através da 

aquisição de mercadorias que nossos desejos são saciados39 (FEATHERSTONE, 1997; JANSSON, 

2002). A sociedade de consumo, então, achou algo que jamais imaginara encontrar: os 

                                                 
38  Diferentemente da necessidade que pode ser compreendida como algo sólido, inflexível, permanentemente 

circunscrita em si mesma e finita, o desejo é algo que se reconstrói e perpetua. Isso por si só já seria motivo 
suficiente para justificarmos a não apologia em relação à satisfação das necessidades. Em outras palavras, ao 
contrário das sucessivas, perenes e sempre curtas satisfações de necessidade, o desejo é narcisista; ele é a sua 
própria novidade e esta é a razão de ser instável. O desejo, então, é algo mais fluído, flexível e plástico a 
adaptar-se aos sonhos do sonhador (i.e. consumidor). Com isso, é mais expansivo que as necessidades. E, por 
fim, o desejo representa o “eu” do consumidor esperando ser expresso. O sobrevivente não é o corpo do 
consumidor ou a identidade social, mas o desejo por ele mesmo. O desejo faz dele um eterno consumidor do 
consumo do desejo. Por isso, essa noção de necessidade foi descartada, sendo posto em seu lugar a de desejo 
(BAUMAN, 2001). 

39  Com o advento da sociedade de consumo, a distração (da morte e brevidade da vida) passou a ser algo 
socialmente construído. Essa sociedade está constantemente acabando-se e reinventando-se, mas sempre 
mantendo um estilo de vida disponível aos consumidores. É dessa forma que tal sociedade nos mantém 
dependente aos seus (novos) padrões de consumo (BAUMAN, 2001). 
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princípios da realidade e do prazer (desejos). Ao invés de lutar com o desconhecido, com o 

recalcitrante e com os presumivelmente invencíveis irracionais desejos humanos, a sociedade 

de forma sagaz os tornou em guardas da ordem racional. Ou seja, o desejo se tornou um dos 

mais poderosos e, acima de tudo versáteis, estimulantes necessários para manter a aceleração 

da demanda dos consumidores, num nível que acompanhe o crescimento do volume das 

ofertas. 

 Assim, ao contrário das necessidades que são estáticas, os desejos são livres e se 

fazem. Eles encorajam os consumidores a consumirem de forma selvagem, ignorando todos 

os seus limites. Quando consumimos liberamos as nossas mais profundas fantasias, nos 

esquecendo das limitações que possuímos. Essa busca pelos desejos nunca tem fim, pois os 

desejos estão sempre se [re]produzindo (BAUMAN, 2001). 

 No entanto, com a sociedade de consumo, os consumidores foram reduzidos a 

ninguém. As pessoas não são vistas como “seres”, gêneros ou classes que consomem, mas 

sim como (meros) consumidores que, por um acaso do destino, estão organizados em classes 

e gêneros. Ela nos aprisiona como “escravos” dos desejos e das necessidades insaciáveis, da 

opinião, do despotismo e da tirania, bem como da cultura do capitalismo. Liberar-se dessa 

sociedade significa a perda do sentimento natural e dos valores sociais estáveis, daí o 

enfraquecimento, a desorientação e a subordinação do indivíduo a tal sociedade. Dessa 

forma, somos dominados por essa cultura através do mundo dos objetos e interesses, os quais 

são essenciais para a “satisfação das necessidades”, bem como para sermos e encontrarmos 

nossa identidade (BAUDRILLARD, 2002; HORKHEIMER e ADORNO, 2002; SLATER, 2002). 

 Por incrível que pareça, a totalidade das instituições existentes na vida cotidiana nos 

aprisiona de corpo e alma a ponto de sucumbirmos sem resistência diante de tudo o que nos é 

oferecido. Nós somos subordinados aos ditames dessa cultura, às ofertas estandardizadas. A 

única liberdade que temos é a de seguir as leis regidas por essa cultura (a da indústria 
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cultural) (FEATHERSTONE, 1997; HORKHEIMER e ADORNO, 2002; JANSSON, 2002; 

SOUTHERTON, 2001), ou seja, a liberdade existente nessa sociedade é a de escolher aquilo que 

ela nos impõe. 

 Neste contexto, achamos difícil nos sentir em “casa”. Os consumidores não passam de 

indivíduos isolados enfrentando passivamente tal estrutura, que foi construída de forma a não 

poderem fazer nada mais criativo ou ativo além de escolher. Com isso, nos tornamos 

alienados, sendo essa alienação40 evidente na oscilação incessante entre um desejo febril, 

frustrado, superestimulado e um pouco desesperado e indiferente em relação a todas essas 

coisas novas que, de certa forma, são sempre as mesmas (JANSSON, 2002; MORIN, 1989; 

SLATER, 2002).  

 Nessa sociedade, os consumidores (alienados) podem ser vistos como “Zumbis pós-

modernos” ou até mesmo “serial killers”. Em seu estudo, Loudermilk (2003) redefine a 

noção de zumbi como algo que infectou a identidade do consumidor. Os zumbis não possuem 

senso de “casa”, propriedade ou até mesmo da “realidade”. Eles são desprovidos da 

capacidade de gerar sentido (além daqueles impostos e esperados pela cultura do consumo), 

tornando-se figurantes de um processo social que os racionaliza. Dessa forma, como cidadão 

do consumo – figurativamente zumbificados pela cultura do consumo –, os consumidores 

vivem num simulacro que os duplica como consumidores alienados (RITZER, 2003). 

 Os consumidores zumbis, então, são fantoches do capitalismo. Como tais, eles são 

vácuos, “desprovidos de identidade”, não possuem personalidade própria (embora eles 

                                                 
40  Para Slater (2002), a alienação é uma reflexão sobre o quanto o mundo moderno dos bens domina o mundo 

dos seres humanos, tanto em sua vida cotidiana quanto nos processos globais que a estruturam. A alienação 
ocorre no momento sócio-histórico da “separação” da dialética entre sujeito e objeto. Com a perda da 
reflexividade no que se refere ao trabalho, o ser humano perdeu a qualidade substantiva da sua labuta, pois ela, 
com a Revolução Industrial, tornou-se abstrata. Com isso, há a construção do fetiche da mercadoria. Ou seja, o 
homem transformado em consumidor não consegue vislumbrar o trabalho social dispendido para a construção 
da mercadoria. Tal fato, dá início ao processo de alienação que possui conseqüências até os dias atuais. Hoje, 
como a vida cotidiana é formada e existe na imagem (cultura), esse fetiche provém de um processo de 
culturalização, simulação e mediação (mídia) (JANSSON, 2002). 
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continuem a aludir uma identidade pessoal), tendo como a “única” forma de resgatá-la o ato 

de consumir. No entanto, por conta do capitalismo ser excessivo na construção de desejos 

(mais do que os consumidores necessitam), o desejo do consumidor zumbi é consumir, e 

apenas consumir eternamente os (seus) desejos. Assim, o zumbi, nessa esquizofrenia de 

desejar consumir, consumir e consumir, torna-se semelhante ao consumidor esperado pelo 

capitalismo tardio, a saber, um objeto do consumo (LOUDERMILK, 2003; RITZER, 2003; 

SHAVIRO, 1998). 

 Dessa forma, a essência do capitalismo é zumbificar [reificar] os cidadãos em 

consumidores, transformando-os em “seres” submissos ao consumerismo econômico do 

capital41 (LOUDERMILK, 2003; RITZER, 2003). Embora a sociedade de consumo os perceba 

como indivíduos que possuem suas peculiaridades, ela os trata como se fossem exatamente a 

mesma coisa. Na cultura do consumo, os atributos dos consumidores não importam mais do 

que os desejos “comoditizados” que significam esses atributos (ECO, 1987; HORKHEIMER E 

ADORNO, 2002; MORIN, 1989; MURPHY, 2000). Assim, o consumidor zumbi pode ser visto 

como a “identidade comoditizada” com desejos estandardizados pulsantes, que os levam a 

uma vontade compulsiva de querer realizá-los. Portanto, o desejo é construído a serviço do 

capitalismo, que poda os indivíduos fazendo-os acreditar naquilo que aparece no “mundo” 

dos desejos, no simulacro conversacional. Em resposta a isso, os consumidores consomem e 

desejam as ofertas “comoditizadas” do capitalismo, por que elas lhes fazem sentido 

(BAUDRILLARD, 1975; FEATHERSTONE, 1997). 

 No entanto, acreditamos que os consumidores não são tão alienados quanto um 

zumbi. Esse desejo de consumir freneticamente, compulsivamente assemelha o consumidor 

                                                 
41  O capitalismo não foi produzido apenas para realizar a mera troca de objetos. Em outras palavras, a 

comoditização não é (e não pode ser) valorada apenas em termos do quanto custa produzir uma determinada 
mercadoria, mas também tem de ser realizada no que se refere ao desejo dos consumidores desejarem possuí-
la. Isso implica que o consumidor, bem como as relações de comoditização, são fundamentalmente 
“irracionais”, ou seja, dirigidas pelo desejo (BAUMAN, 2001). 
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antes a um “serial consumer” (KAUFFMAN, 1998). Assim, as motivações do consumidor 

“serial” são distintas das do zumbi porque aquele não quebra os códigos de humanidade. Em 

outras palavras, apesar do consumidor “serial” não experienciar o consumo como um agente 

ativo, ao contrário do zumbi, tal consumidor tem uma psicologia humana, mesmo que ele 

tenha perdido a noção de “realidade”. De fato, alguns consumidores, embora tenham 

consciência de que estão em um mundo simulado, desprezam as limitações da simulação e a 

intencionam como “real”. Eles fazem isso, pois, conforme explicitado na gênese de nossa 

problemática, viver fora da imagem é o mesmo que não existir. 

 Em suma, nessa visão de mundo o consumidor seria uma figura ridícula, um escravo 

(irracional) dos desejos materialistas, triviais que podem ser manipulados na direção do 

conformismo massificado (comoditizado) do capital. Ele seria um “trouxa” ou um palerma 

cultural, um bobo seduzido pela cultura do consumo, ou seja, um alienado. Ele exerce 

ostensivamente o seu “livre-arbítrio”, que vai de encontro às aspirações da cidadania. Assim, 

o consumidor, sob essa perspectiva, seria um (mero) objeto da cultura do consumo, sendo um 

consumidor-consumido (BAUDRILLARD, 2002; SLATER, 2002; STEVENSON, 2002). 

 Contudo, nem todos os consumidores são alienados e nem sempre eles aceitam a 

configuração das simulações. Nessa situação eles são cidadãos [“seres”], que são conscientes 

de seus direitos e deveres para consigo e para a sociedade de consumo. Tais consumidores 

cidadãos (por meio da reflexividade) conseguem conciliar sujeito e objeto, ou seja, eles 

vislumbram a dinâmica de constituição mútua do sujeito pelo objeto e do objeto pelo sujeito 

(STEVENSON, 2002). Em outras palavras, os consumidores cidadãos não se submetem ao 

fetiche do objeto, nem tão pouco a fetichização do fetiche do objeto de forma alienada, 

tornando-se um herói (BINKLEY, 2003). Os sujeitos participam ativamente no mundo dos 

objetos, transformando-os, moldando-os e criando-os com suas atividades intelectuais e 

práticas. Portanto, ao atuar em conjunto com os objetos do mundo, os cidadãos e a sociedade 
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os recriam em relação às suas necessidades e projetos (BAUDRILLARD, 1995). Com isso, há 

novamente a emergência da subjetividade “massacrada” pela modernidade, elevando assim 

os consumidores à condição de cidadãos. Não estamos querendo dizer que tal cidadão se 

libertará das amarras da sociedade de consumo, mas que ele poderá se emancipar por meio do 

resgate de sua subjetividade (BINKLEY, 2003; SLATER, 2002). 

 No entanto, esse processo de [re]estabelecer a subjetividade “perdida” não ocorre de 

forma simples. Por estarmos diante de uma sociedade, cuja cultura “hegemônica” é a do 

consumo, não se modifica tal estrutura política, econômica, social e ideológica por meio de 

revoltas individuais. É necessário que haja uma quebra da individualidade institucionalizada 

(pela modernidade), para que, por meio de ação coletiva, os cidadãos consigam se emancipar 

alterando a identidade da estrutura social, a qual irá influenciar em suas identidades pessoais 

(BINKLEY, 2003; ECO, 1987; SLATER, 2002). 

 No intuito de exemplificar o que foi dito até agora, nós iremos apresentar dois 

exemplos que elucidam como os relacionamentos marca-consumidor são construídos na 

visão vigente do marketing. 

 

 

1.3.5.3 Exemplos das dinâmicas relacionais marca-consumidor na visão 

vigente da literatura de marketing 

 O relacionamento marca-consumidor, na visão de mundo de Blackston (1993), é 

construído por meio da relação entre a imagem/personalidade da marca, com a atitude do 

consumidor para com ela. A imagem/personalidade constitui o conjunto de impressões, 

associações, idéias e mensagens projetadas e sedimentadas no plano da consciência dos 

consumidores sobre o que é a marca (i.e., identidade), isto é, como a marca é intencionada 

pelo outro. Já a atitude para com a marca é a manifestação (objetivação) da subjetividade do 
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consumidor em relação a ela. As objetivações do outro são os produtos da atividade humana 

(mais ou menos duradouros dos processos subjetivos) que estão ao dispor dos “eles” (e.g., 

demais consumidores) como elementos de um mundo comum. 

 Para Keller (2002), a construção do relacionamento marca-consumidor é análoga ao 

escalar de uma pirâmide. Após a “estrutura da marca” ter sido construída, os profissionais de 

marketing devem se esforçar para que o consumidor “escale” (i.e., tome consciência) os 

vários blocos da pirâmide até atingir seu ápice. Caso isso ocorra, os clientes competentes 

potencialmente irão estabelecer relacionamentos duradouros com a marca. Esse processo da 

escalada do consumidor pode ser compreendido da seguinte forma: na primeira etapa, para 

estabelecer o relacionamento com o consumidor, a organização deve criar a identidade da 

marca. Nesse sentido, o consumidor deve, pelo menos, ter consciência ou uma vaga idéia de 

quem é a marca, conhecendo seus atributos (BERRY, 1999; GRACE e O´CASS, 2002; KELLER, 

2002, 1993; NEDUNGABI, 1990). Esse processo é conhecido como saliência42 (KELLER, 

2002).  A marca, então, deve assegurar que o consumidor consiga identificá-la e associá-la a 

uma classe de produtos específicos (NEDUNGABI, 1990) e como possível solução as suas 

necessidades (KELLER, 2002; 1993; MACKAY, 2001). Em outras palavras, a marca deve ser 

capaz de gerar consciência de sua existência e de sua habilidade básica. 

 Entretanto, para que o consumidor estabeleça relações com a marca, não é suficiente 

que ele apenas tenha consciência da existência dela. Outras considerações, tais como, o 

significado ou a imagem dela também são relevantes para a escolha de determinado “signo” 

(KELLER, 1993). A marca tem de transmitir a totalidade de seus significados para o outro por 

intermédio da objetivação de seus atributos tangíveis e intangíveis (AMBLER et al., 2002). O 

consumidor, ao se relacionar com a marca, consegue identificá-la ao associar suas 
                                                 
42  Nesse momento, torna-se adequado colocar os seguintes questionamentos: será que criar uma identidade seria 

apenas o processo de fazer com que o consumidor tenha ciência da existência da marca e consiga relacionar 
quais são seus atributos? Digamos que seja possível, então, como ficaria a teoria da identidade de Berger e 
Luckmann (2002), se para eles a identidade é um processo intersubjetivo e dialético? 
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tipificações funcionais/utilitárias (considerações relacionadas com o desempenho), ou 

simbólicas (relacionadas com a identidade) com ela (DE CHERNATONY e MCWILLIAM, 1990). 

Com isso, o consumidor gera sentido em relação às objetivações da marca, sendo capaz, 

nesse momento, de saber o que é a marca. Ela, então, pretende eliciar dos consumidores 

respostas (de preferência positivas) que sejam adequadas às identificações e significações 

objetivadas por ela. Ao realizar tais objetivações, ela propicia ao consumidor, seja por meio 

de reações emocionais (sensações) e/ou julgamentos (atitudes) (KELLER, 1993; MOORE, 

WILKIE e LUTZ, 2002), objetivar o que ele acha [sentido] dela, que de antemão deve ser 

similar às reações geradas pela marca. 

 Por fim, a marca deve converter essas objetivações advindas dos consumidores em 

ações que propiciem criar um “nós” duradouro, intenso, ativo e “leal” para ambos os 

parceiros relacionais. A ressonância da marca foca a transmissão da tipificação institucional 

dela, de modo a obter reconhecimento (da instituição) do consumidor (cf. BERGER e 

LUCKMANN, 2002). Caso isso ocorra, o consumidor irá se identificar com a marca, o que 

possibilitará o estabelecimento e o desenvolvimento do relacionamento marca-consumidor 

(KELLER, 2002). Apresentados os dois exemplos sobre a construção do relacionamento 

marca-consumidor, na próxima seção explanaremos criticamente o porquê dessa relação ser 

um fenômeno parassocial e não interpessoal. 

 

 

1.3.6  Reflexões críticas sobre a visão vigente dos relacionamentos 

marca-consumidor 

 Após nossa incursão e reflexão sobre a visão de mundo (adotada pelo mainstream da 

literatura do marketing) sobre o fenômeno relacionamento marca-consumidor, consideramos 
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inapropriada [míope] a forma como ele vem sendo estudado pelos acadêmicos de marketing 

(e.g., AAKER, 1999; BERRY, 1999; FOURNIER, 1998). Tais estudiosos estão analisando esse 

fenômeno por meio da “lente” que compreende as relações interpessoais, quando deveriam 

analisá-lo através dos “óculos” que configuraria um fenômeno parassocial. 

 Não estamos radicalizando a ponto de afirmarmos que os conhecimentos provenientes 

dos relacionamentos interpessoais não possam ser aplicados no contexto parassocial (marca-

consumidor), mas sim, estamos pretendendo alertar os acadêmicos que transpor ou aplicar os 

saberes interpessoais no contexto (parassocial) marca-consumidor sem realizar os devidos 

ajustes nos parece um pouco perigoso. De fato, por serem contextos diferentes, com suas 

próprias peculiaridades, essa transposição literal de conhecimento pode levar a uma má 

compreensão deste fenômeno. 

 Outro argumento que sustenta essa reflexão crítica é que, assim como nos 

relacionamentos parassociais, as relações marca-consumidor são monológicas e unilaterais. 

Se observarmos as construções desses relacionamentos propostas por Keller (2002) e 

Blackston (1993), iremos notar que ambas não concebem a construção dessa relação por 

meio de comunicação dialógica. Os parceiros “não constroem” em conjunto o “nós” 

(realidade).  Nesse sentido, a marca pré-molda sua estrutura e a relação, baseada na falta do 

consumidor, e espera que o mesmo aceite (passivamente) e se identifique com essa estrutura 

“imposta” por ela. Assim como o outro do relacionamento parassocial, essa passividade do 

consumidor é perfeitamente plausível, pois conforme elucidamos anteriormente, os 

consumidores na sociedade de consumo são alienados (zumbis). Portanto, estão sujeitos a 

serem “dominados” e a aceitar sem muita reflexão o que lhe está sendo ofertado [imposto]. 

 A “interação” nas relações marca-consumidor ocorre com o mesmo “atraso” dos 

relacionamentos parassociais. A marca só refletirá (com intuito de mudanças) sobre suas 

tipificações, caso os consumidores não se identifiquem com (determinadas) tipificações da 
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mesma. A relação torna-se, então, assimétrica com o controle da relação quase que de cunho 

exclusivo da marca. O consumidor teria diminuto poder para criar a relação com a marca, 

possuindo (se quiser manter a relação) a opção de “aceitar” e participar do mundo que é 

construído para ele e a marca. Isso não significa que ele tem de “aceitar” sempre esse “nós”; 

caso não queira, pode escolher dissolver ou não se engajar na relação. 

 Uma terceira reflexão que realizamos foi em relação à personificação da marca. Na 

nossa compreensão, dotar a marca de características humanas (i.e., personalização) não a 

torna uma pessoa per se. Isso impossibilitaria que o relacionamento marca-consumidor fosse 

intencionado como interpessoal. Embora concordemos com a perspectiva que, na dinâmica 

relacional com o outro, os objetos inanimados possam [simular] ser uma pessoa, a 

personalização da marca não seria suficiente para torná-la um “ser vivo”. 

 O relacionamento marca-consumidor não passaria de uma simulação (relação 

parassocial) de uma interação face a face (interpessoal), pois, apesar dos consumidores 

estarem estabelecendo relações com os funcionários da marca, o que tornaria o “nós” 

interpessoal, na verdade, os clientes competentes estão interagindo com o praticante (i.e., 

representação mediada) para atingir a marca (fonte). 

 Nesse sentido, nos relacionamentos existentes entre consumidor e (marca) mito 

(LEVY, 1981; STERN, 1995; THOMPSON, 1997), embora o consumidor se relacione 

diretamente com o praticante, o funcionário nessa relação não é intencionado no plano da 

consciência do consumidor como o “ser” do mito. Tal praticante trata-se do meio 

(representação mediada) para interagir com o mito. A marca mito seria, então, a persona 

mediada pelo funcionário. Dessa forma, por meio de analogia, podemos refletir que o 

relacionamento marca-consumidor, nesse contexto, não poderia ser interpessoal, mas 

parassocial. 
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 Em suma, da forma como a literatura está discutindo esse assunto, as relações marca-

consumidor não passam de uma simulação de relacionamento interpessoal face a face, pois 

esse “nós” é inevitavelmente unilateral e monológico, tendo sua reciprocidade (quando 

existe) sugerida pela persona (ALPERSTEIN, 1991; AUTER, 1992; GRANT, GUTHRIE e BALL-

ROKEACH, 1991). Assim, por se tratar, em essência, de um fenômeno parassocial e não 

interpessoal seria mais adequado que os teóricos de marketing utilizassem o corpus teórico 

referente aos relacionamentos parassociais para compreender as relações entre marca-

consumidor. Portanto, se os acadêmicos e práticos querem explorar esse fenômeno, sob uma 

perspectiva interpessoal, que proponham uma forma de (realmente) personificar a marca; ou 

então, que investiguem esse fenômeno utilizando a “lente” teórica mais adequada a sua 

natureza. 

 

 

1.4  A nossa interrogação 
 
Após incursão reflexiva acerca da gênese do problema de pesquisa e da [re]visão da 

literatura, podemos perceber uma diversidade de inconsistências e lacunas presentes no 

pensamento vigente do MR, como também no saber das relações comerciais entre marca-

consumidor. Diante do exposto, a tese que propomos clarificar nessa pesquisa e que permeará 

os esforços desta investigação é a seguinte: 

 Os acadêmicos que compreenderem o significado da relação marca-consumidor, 

poderão desenvolver e operacionalizar de forma adequada os construtos chaves mais 

ajustados à realidade. Por outro lado, as organizações que entenderem esse significado 

poderão desenvolver estratégias que visem estreitar este tipo de relação. 
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 Por se tratar de uma filosofia, e não uma estratégia de pesquisa, a fenomenologia não 

é orientada por objetivos, mas sim por questões de pesquisa, as quais por serem flexíveis e 

abertas não delimitam e restringem as possibilidades dos achados dos pesquisadores (e.g., 

CRESWELL, 1994, 1998; MOUSTAKAS, 1994; STAKE, 1995). Assim, a interrogação que nos 

levará a clarificação do fenômeno relacional marca-consumidor é:  

 Qual o significado da relação marca/consumidor, sob a perspectiva da persona? 

A interrogação central proposta sugere a necessidade de questões específicas que, ao 

serem respondidas, clarificarão as evidências para a central. Estas questões específicas 

também apresentam uma interdependência entre si e sugerem clarear os temas e contextos, os 

significados estruturais, os pensamentos e sentimentos sobre o fenômeno relacional. Dessa 

forma, as interrogações são: 

 Quais os temas e contextos fundamentais a serem considerados quanto à experiência 

da persona? 

 Quais as estruturas universais que precipitam pensamentos e sentimentos manifestos 

nas experiências da persona?  

Apresentado as perguntas de pesquisa que nortearam os nossos esforços na 

compreensão do significado do fenômeno em questão, na próxima seção iremos apresentar os 

Fundamentos da Fenomenologia de Edmund Husserl.  
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2  Fundamentos da fenomenologia clarificadora de 

Edmund Husserl 

 
A presente seção objetiva elucidar como iniciamos, no rigor fenomenológico, a 

clarificação do fenômeno relacional marca-consumidor. Inicialmente, iremos explanar de 

forma compreensiva os pressupostos e princípios da fenomenologia clarificadora de Edmund 

Husserl. Logo após, serão discutidos o sócio-construcionismo de Perter L. Berger e Thomas 

Luckmann, bem como o praticante reflexivo de Donald A. Schön.  

 Diante do exposto, a compreensão e descrição (e não a explcação e verificação de 

causalidade de tal fenômeno) do significado do fenômeno relacional marca-consumidor sob a 

ótica da persona, levou-nos a refletir que deveríamos ir e ver além daquilo que as “coisas” 

possam se mostrar em sua simples representação no mundo dos fatos, para entendermos seu 

eidos (essência) tal como se mostra por meio da experiência vivida (Erlebnis).  

 Neste sentido, a fenomenologia clarificadora de Edmund Husserl foi dentre as várias 

vertentes fenomenológicas a escolhida, pois visa clarear o fenômeno por intermédio da 

descrição do mesmo, tal como ele é “nele mesmo”, “retorno às coisas mesmas”. Como 

ciência do rigor, usando o termo do fundador dessa fenomenologia, Husserl procura examinar 

a experiência humana descrevendo-a e buscando sua compreensão de forma rigorosa, tal 

como ela se mostra no plano da consciência. 

 Em vista disso, o sócio construtivismo de Berger e Luckmann realiza interseção com 

a fenomenologia, posto que, para esses autores ela seria o caminho mais indicado para 

compreendermos a vida cotidiana, posto que, devido à realidade ser socialmente construída 
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de forma intersubjetiva, é por meio do acesso a subjetividade das pessoas, isto é, do 

entendimento de como elas constroem o conhecimento, que é possível entendermos o mundo 

tal qual ele é no plano da consciência, “as coisas como elas são”.  

 Nesse contexto, o praticante reflexivo de Schön entrelaça-se com o aporte 

epistemológico apresentado acima, pois, para esse autor todo gerente deve ser um 

fenomenologista, ou seja, ele deve ser direcionado por meio da pratica reflexiva a intentar 

clarificar e realmente compreender a essência dos fenômenos, principalmente, os 

organizacionais. 

    Em suma, as seções que se seguem visam apresentar o aporte epistemológico que 

utilizamos para realizar o retorno à experiência de vida da persona, no que tange ao 

fenômeno relacional, no sentido de obter descrições compreensivas que nos proveu as bases 

para a analise reflexiva da estrutura universal que nos direcionou a clarificação da essência 

do fenômeno relacionamento marca-consumidor.  

 

 

2.1  O caminho que nos conduz à clarificação do fenômeno 

relacional marca-consumidor: fenomenologia 

clarificadora de Edmund Husserl 

 Essa seção tem por objetivo elucidar os pressupostos da fenomenologia clarificadora 

de Edmund Husserl. Para tal, vamos nos apoiar em sua obra Ideas, publicada em 1931. O 

movimento fenomenológico teve início no ocidente na primeira década do século XX, com a 

publicação dos trabalhos Investigações Lógicas I (1900) e II (1901), de autoria de Edmund 

Husserl. Considerado o pai da fenomenologia, Husserl deu inicio a uma forma totalmente 
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nova de filosofar, de conceber conhecimento e de clarificar os fenômenos, a qual criticava os 

fundamentos balizadores do naturalismo, mais especificamente, as ciências da atitude natural. 

Assim, foi contra o psicologismo, o pragmatismo, bem como contra a racionalidade de um 

período do pensamento ocidental que Husserl, por intermédio de sua fenomenologia, 

combateu. 

 Para compreendermos o porquê das criticas de Husserl a essa atitude das ciências faz-

se necessário realizarmos um breve resgate da origem do movimento fenomenológico 

desenvolvido por esse filosofo. A fenomenologia de Husserl germinou durante a crise do 

subjetivismo e do irracionalismo. De fato, a cultura européia (palco das transformações 

filosóficas do século XIX), pós I Guerra Mundial, entra em crise com a perda da fé nas 

potencialidades da racionalidade objetivista, cuja expressão máxima localiza-se nas ciências 

modernas e na filosofia cartesiana. Essa crise pode ser esclarecida como o fracasso aparente 

desse racionalismo, de sua alienação, assim como no fato de sua absorção dentro do 

naturalismo e do objetivismo.   

Nesse sentido, a racionalidade moderna converteu-se em razão ingenuamente 

objetivista, quantitativista, tecnificista, coisificada, formalizada e positivista, incapaz de 

elevar-se acima dos meros fatos, ou seja, as ciências reduziram-se a puro conhecimento dos 

fatos, reduzindo o homem, o saber e o mundo a meras coisas. Assim, Husserl sugere que é 

preciso superar a ingenuidade do racionalismo objetivista para recuperar o racionalismo 

autêntico, capaz de compreender os problemas do espírito. Além disso, a subjetividade que 

essa racionalidade apregoava era por demais simplista, posto que, era compreendida baseado 

nos pressupostos naturalistas e objetivistas.  

 Assim sendo, para Husserl a crise se refere aos problemas procedentes da 

ingenuidade, em virtude da qual a ciência objetivista toma o que ela chama o mundo (mundo 

dos fatos) como sendo o universo de todo o existente, desconsiderando que a subjetividade 
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criadora do mundo não pode ter seu lugar legítimo em nenhuma ciência objetiva. Com isso, 

tal crise das ciências não é grito desesperado e inútil contra a cientificidade delas, mas sim 

uma crise de sentido, ou seja, ao significado para a vida humana.  

A crise da racionalidade científica, então, não significa a derrocada dos conteúdos 

científicos, das suas aplicações técnicas, das metodologias, dos métodos e de seus resultados 

per si, mas sim, refere-se à negligência do projeto de vida, do mundo ético-político, à perda 

do significado humano, da teleologia43 e, conseqüentemente, do sentido da vida. Em outras 

palavras, está se questionando as opções subjacentes à atividade cienctifica como tal e ao seu 

desenvolvimento. Husserl, dessa forma, critica veementemente a separação ocorrida entre 

mundo da ciência e da vida, posto que, isso distanciou a humanidade de sua 

autocompreensão, bem como da sua constituição autêntica fundada na razão. Daí, como nos 

aponta Husserl, o risco da crise seria nos encaminhar para um irracionalismo, um ceticismo e 

um relativismo “ingênuo” da razão. 

Diante do exposto, apesar de Husserl reconhecer a crise dessa racionalidade, ele não 

desconsidera a utilidade técnico-científica do conhecimento gerado por essa cientificidade. 

Esse filosofo apenas “coloca em xeque” as possibilidades dela resolver todos os problemas 

da humanidade moderna, da forma como havia prometido. O ceticismo de Husserl provinha 

da própria natureza da racionalidade dessa cientificidade (da forma como ela produzia 

conhecimento para compreender a vida (Leben) e o mundo, posto que, ele não acredita que o 

real (reale) consista apenas do mundo dos fatos (material), do “aqui agora” das ciências da 

atitude natural, tão pouco daquilo que é somente observável ou posto a prova por meio de 

relações causais, como previam essas ciências.  

                                                 
43 A teleologia é uma doutrina que estuda os fins últimos da sociedade, humanidade e natureza. Suas origens 
remontam a Aristóteles com a sua noção de que as coisas servem a um propóito. A teleologia contempla 
também o onde pára tudo isto? A questão que busca responder o para-quê de todas as coisas.  
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Em suma, Husserl não questiona o mundo, tão pouco à natureza física e psíquica e, 

por fim, também ao prórpio eu humano, juntamente com todas as ciências que se referem as 

estas objetividades e racionalidade per si, mas sim, ao encetar a crítica do conhecimento, ele 

tem por tarefa resolver “os problemas corcenentes à correlação entre conhecimento e objeto 

do conhecimento, graças à inquirição da essência do conhecimento” (HUSSERL, 2000, p. 45).  

Husserl em seus seminários44, então, elucida que as ciências devem buscar o sentido da 

objetividade cognoscível, o sentido que está prescrito a priori, como forma de superar a 

perplexidade teórico-cognoscitiva a que nos arrojou a reflexão natural sobre a possibilidade 

do conhecimento.           

 Nesse contexto, descontente com a crise em que o cientificismo reinante no século XIX 

conduzia o conhecimento, Husserl iniciou uma atitude ou postura filosófica, para não dizer 

um movimento de idéias com método próprio cujas raízes estão na “abertura” da 

subjetividade do “eu” (self) por meio de relação dialética com mundo, visando sempre o rigor 

radical do conhecimento, denominado de fenomenologia. O termo fenomenologia deriva das 

palavras gregas phainomeno (i.e., aquilo que se apresenta a partir de si mesmo) e logos 

(ciência ou estudo), significando etmologicamente os estudos dos fenômenos, ou seja, 

daquilo que aparece à consciência (cogito), daquilo que é dado. A fenomenologia, então, é o 

estudo das essências (eidos), é uma maneira de filosofar, uma filosofia que repõe as essências 

na existência, e não pensa que se pode compreender os fenômenos, o homem e o mundo de 

outra maneira senão a partir de sua facticidade. Ela visa descrever os fenômenos por 

intermédio do estudo da significação das vivências da consciência. Para tal, Husserl propõe 

que devamos retornar as “coisas mesmas” (por meio do acesso à consciência, via mundo da 

                                                 
44 Alguns desses semiários de Edmund Husserl podem ser encontrados no livro A idéia da fenomenologia, 

(re)publicado em 2000 pela edições 70, o qual consiste em cinco lições proferidas pelo mesmo acerca do que 
seria a fenomenologia.  
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vida (Lebenswelt), como forma de encontramos a realidade de maneira plenamente originária 

com evidência plena.   

Portanto, a fenomenologia trata de descrever e explorar “às coisas mesmas” que se 

intenciona (percebe, julga, deseja, fala, pensa), evitando forjar hipóteses acerca da relação 

dialética entre o “ser” e o mundo, isto é, o “laço que une o fenômeno com o ser de que é 

fenômeno, como sobre o laço que o une com o Eu para quem é fenômeno.” (LYOTARD, 1999, 

p.10). Em outras palavras, a fenomenologia não se propõe a estudar puramente o ser, mas o 

ser tal como e enquanto se apresenta a consciência como fenômeno.  

 A fenomenologia clarificadora de Husserl é uma filosofia transcendetal. É 

fenomenologia, pois utiliza apenas os “dados” disponíveis no plano da consciência para 

clarificar a essência das “coisas”. É considerada transcendental porque visa clarear o que 

pode ser descoberto por intermédio da reflexão sobre os atos subjetivos e seus correlatos 

objetivos. Tal fenomenologia é considerada clarificadora, pois visa clarear os fenômenos, ou 

seja, produzir uma “nova”, mesmo que já exista, compreensão de um conceito já 

estabelecido, utilizando-se para tal a fonte primeira de validação conceitual, a intuição. 

Assim a clarificação nos permite checar, criticar e melhorar as significações usuais do 

fenômeno.  

 Com esse retorno realizado ao transcendetal (mundo interior), Husserl não quer negar 

a existência do transcendente (mundo exterior), tão pouco a relação do fenômeno com esse 

último, mas sim, ele prescide dessa relação, para explorar as riquezas da consciência e voltar 

“as coisas mesmas”. De fato, para Husserl não é necessário recorrer ao ser transcedente para 

compreender o mundo, já que, por intermédio da descrição do fenômeno puro na 

subjetividade transcendental (imanência da consciência) poder-se-ia encontrar a evidência 

apoditica. 
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 Assim, embora sejam várias as vozes (e.g., NATORP, RICKERT, KREIS e ZOCHER)45 que 

criticam a válidade do conhecimento gerado pela fenomenologia Husserlriana, posto que, 

para elas não a como se produzir saber científico “válido” sobre a “realidade” apenas por 

meio da subjetividade pura, pois, por ser imanente puro, isso nos levaria novamente para a 

ingenuidade do Idealismo; Merleau-Ponty (1999) apresenta um argumento que torna válido a 

proposta fenomenológica de retorno a imanência da consciência, então, nas palavras dele:    

[...] tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de 
uma visão minha do mundo ou de uma experiência do mundo sem a qual os 
símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência é 
construído sobre o mundo vivido, e se queremos pensar a própria ciência 
com rigor, apreciar exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos 
primeiramente despertar essa experiência do mundo do qual a ciência é 
expressão segunda. A ciência não tem e não terá jamais o mesmo sentido de 
ser que o mundo percebido, pela simples razão de que ela é uma 
determinação ou explicação dele (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 3).  
  

 Nesse sentido, Husserl não nega o Realismo, tão pouco o Idealismo, o que ele critica é 

a possibilidade da construção do conhecimento tendo por base somente adoção de uma 

dessas visões de mundo. Em outros termos, Husserl não é cético quanto à existência da 

realidade, que há um mundo real e totalmente independente de nós e do que pensamos e 

dizemos dele. Mundo em que nossas afirmações sobre os objetos dele são verdadeiras ou 

falsas dependendo da forma como as coisas presentes nele são realmente da maneira como 

dizemos que são. Porém, duvidar dessa crença dos realistas para Husserl não é tão 

importante, até por que devido ao aparelho percepitivo ser falho, o sujeito jamais conseguiria 

ter acesso ao mundo realista, nem por meio dos seus sentidos, tão pouco pela ciência. Assim, 

esse filosófo não nega que as “coisas” têm sua existência própria no mundo, mas se não 

podemos alcançá-las da forma que são, do que vale construir conhecimento utilizando-se da 

visão de mundo Realista?  

                                                 
45 Caso o leitor deseje aprofundar sua leitura acerca das criticas aos fundamentos balisadores quanto a validade 

da fenomenologia Husserliana, sugerimos a leitura do livro A Fenomenologia de autoria de Jean-François 
Lyotard, o qual encontra-se contemplado nas referencias bibliográficas dessa dissertação. 
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Diante do exposto, a fenomenologia, diferentemente do Realismo que está no plano 

do objeto, e do Idealismo o qual está no plano do sujeito, propõe a construção do 

conhecimento por intermédio da dialética entre sujeito-objeto. Assim, “retorno às coisas 

mesmas” deve ser encontrado nos fenômenos, mais especificamente, na forma como os 

fenômenos são intencionados na consciência. O projeto husserliano intenciona a descrição da 

consciência pura e originária, a análise do que se apresenta primária e fundamentalmente a 

priori a toda e qualquer relação ou explicação científica. Portanto, a aquisição mais 

importante da fenomenologia foi sem dúvida ter unido o extremo subjetivismo ao extremo 

objetivismo em sua noção do mundo ou da racionalidade. 

A fenomenologia transcendental se apresenta sob a forma de uma filosofia 

interrogativa que retorna ao “eu” (seio da imanência) como fundamento ou origem primeira 

do “ser” do fenômeno. Esse motivo transcendental46, que supera o “eu psicológico” e o “eu 

kantiano”, irá se tornar concreto nos atos intencionais da consciência que doa sentido, uma 

vez que, o “eu” transcendental é o nexo da intencionalidade com o objeto. O ego, então, se 

torna vida (Leben) entendida como ação e percepção. O mundo para essa visão 

transcendental não é outra coisa que ato intencional da própria vida cognoscente do “eu”.  

Com isso, é possível superar o objetivismo que Husserl critica, pois conforme Lyotard 

(1999) o transcendentalismo, aritculando todo o saber num ego transcedental, doador de 

sentido, vivendo de uma vida pré-objetiva, pré-cientifica, pré-reflexiva, num mundo da vida 

imediato para o qual a ciência natural não passa de revestimento, concederá ao objetivismo o 

verdadeiro fundamento e lhe retirará o poder alienatório. Poder esse que ocultou a idéia de 

razão e, o mundo da vida fundado no ego permite, assim, retomar a mesma razão 

                                                 
46 O motivo transcdental é um conceito introduzido por Descartes como uma prenuncia a solução do 

objetivismo. Em tal motivo é pelo cogito que é facultada a verdade do mundo como fenômeno, cessando a 
alienação objetivista que conduz as aporias metafísicas da alma e de Deus (LYOTARD, 1999). 
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concretizada. Assim, para a fenomenologia, o mundo é mundo da vida (Lebenswelt), fundado 

antes no ego (intersubjetivo) que em suas determinações, predicações ou categorias.  

A fenomenologia, então, é uma filosofia para qual o mundo já está sempre “ali”, antes 

da reflexão como uma presença inalienável, e cujo esforço todo consiste em reencontrar este 

contato ingênuo com o mundo, para dar-lhe enfim um estatuto filosófico. É a tentativa de 

uma descrição direta de nossa experiência tal como ela é, e sem nenhuma deferência à sua 

gênese psicológica e às explicações causais que se possa fornecer. Daí que Husserl nos 

ilumina com uma filosofia que é e continua sendo uma meditação acerca do conhecimento, 

um conhecimento do conhecimento, o a priori, sendo que o celebre “por entre parêntesis” 

consiste em “dispensar” uma cultura, uma história, em refazer todo o saber elevando-se a um 

não saber radical.  

Diante do exposto, a fenomenologia é uma prima philosofia e, por isso, a radicalidade 

do pensamento cartesiano. Sua atividade filosófica é a reflexão, partindo do cogito e de suas 

cogitata, do eu, das vivências do ego. Por isso, o método filosófico fenomenológico consiste 

no acesso ao plano da consciência para compreender as experiências de vida do ego. O fluxo 

Ego cogitato cogitatum é o esquema do âmbito da analise fenomenológica. Nesse sentido, 

Zilles (2002) argumenta que para fundamentar uma filosofia como ciência do rigor, segundo 

Husserl, exigem-se três condições: a) ausência de pressupostos; b) caráter a priori; c) 

evidência apodítica 

A fenomenologia, então, sugere o retorno às origens, o chegar “às coisas mesmas”, 

não apartir das “filosofias feitas”, das opiniões dos pensadores e cientistas, ou teorias, mas 

das coisas e dos problemas. É um filosofar que prescinde o mundo exterior, visando a própria 

realidade, objetivada pelas vivências intencionadas na consciência do “ser”. Essa atitude 

objetiva ser ciência dos fundamentos originários e das raízes do conhecimento. Para tal, essa 

nova forma de filosofar coloca em suspenso (epoqué) o conhecimento dado, abstendo por 
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completo de se julgar acerca da doutrinas de qualquer filosofia anterior, para compreender as 

estruturas universais (essências) das coisas que a consciência intui quando lhe são 

apresentados os fenômenos. Assim, a única fonte de conhecimento considerada “válida” é a 

evidência que caracteriza a imanência da consciência. 

 O acesso à subjetividade transcendental é conduzido mediante o imperativo do 

retorno “às coisas mesmas”, através do mecanismo de uma intuição originária, considerada 

por Husserl como fonte do verdadeiro conhecimento. O fim é atingir as essências, isto é, as 

maneiras características do aparecer dos fenômenos, não sendo resultados de uma abstração 

ou comparação de vários fatos. Entre vários fatos é preciso intuir aquele aspecto que os torna 

semelhantes. Portanto, as essências são conceitos, isto é, objetos ideais que nos permitem 

distinguir e classificar os fatos. 

Por ser uma filosofia da consciência, caracteriza pela radicalidade, ela não pode se 

basear no eu empírico, dados empíricos, nos fatos, ma sim, num a priori universal. Essa 

aprioridade radical que a fenomenologia prega, possibilita acessarmos “às coisas mesmas” 

como se apresentam na consciência (pura). Assim, ao clarificar a estrutura imanente da 

consciência, desvela-se algo que ultrapassa o plano empírico (o qual é a posteriori), ou seja, 

o plano puro (intuições e conceitos puros), condição a priori do conhecimento, daí a 

consciência ser transcendental.  

 Entretanto, a problemática do a priori sempre acompanhou o pensamento filosófico 

desde os gregos. Para Immanuel Kant a característica do a priori é a da absoluta 

independência e anterioridade em relação ao empírico. Tal perspectiva influenciou o 

pensamento Husserliano, porém Husserl entende a questão do a priori situada mais na 

dimensão histórica. É no Lebenswelt (mundo-da-vida) que Husserl centrará a característica 

do a priori. Tal aspecto pode ser melhor compreendido nas palavras de Cavalieri (2000, p. 

54), quando ele nos elucida a questão do a priori Husserliano inserido no mundo da vida:  
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[...] O mundo-da-vida é pré-dado, precede a toda atividade humana ou 
tomada de posição, por isso, ele é fonte originária das ontologias. O a priori 
histórico é, na verdade, um grande problema decorrente da dificuldade de 
acesso a ele. Para Husserl, ele se refere ao “ser” da humanidade e ao mundo 
circundante e, a busca de documentos do passado nada mais serve do que 
compreender e reconstruir o fato histórico a partir do que o “ser” é para si. 
Então, se há capacidade ou incapacidade para penetrarmos no passado 
histórico, ela somente se refere à nossa capacidade ou incapacidade para 
compreendermo-nos como “seres” históricos. Estamos no campo da auto-
reflexão, e o a priori alcança sua dimensão mais elevada: a 
transcendentalidade. [...].  

  

Embora a coisa e o mundo em geral não sejam apodíticos, posto que, não excluem a 

possibilidade de se duvidar deles e, por conseguinte, da sua existência, como a 

fenomenologia poderia ser uma ciência de rigor se só podemos admitir o existir de tal 

ciência, se os seus juízos para serem validos têm de ser àqueles provenientes das evidencias 

apoditicas? 

 Diante do exposto, retomamos a discussão a cerca do Realismo, pois não importa para 

a fenomenologia ter ciência de como o objeto “realmente” é no mundo real, mas sim, como é 

intencionado na consciência do sujeito. Assim, a verdade na fenomenologia só pode ser 

definida como experiência vivida da verdade, ou seja, evidência. De fato, para Husserl, não 

podemos cogitar uma fundamentação radical sem a evidência, a qual só se pode obter 

mediante vivências da consciência em que as coisas se aprensentam por si mesmas. A 

verdade, nesse sentido, experimenta-se sempre e quase exclusivamente na experiência atual. 

Não há, então, uma verdade absoluta e inquestionável (evidência apodítica), postulado do 

dogmatismo e do ceticismo, a verdade se define como devir, como revisão, correção e 

ultrapassagem de si mesma, efetuando-se tal operação dialética sempre no meio do presente 

do cotidiano de vida. Portanto, a verdade não é um objeto, mas um movimento, e só existe se 

este movimento for efetivamente feito pelo “ser”. Isso é devido à temporalidade da 

consciência que, a cada nova experiência com o fenômeno, tende a intecioná-lo sob um novo 

horizonte, “criando” dessa maneira uma nova “verdade”.   
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Contudo, para construir esse fundamento radical da filosofia e da ciência, Husserl nos 

elucida que não é qualquer evidência que satisfaz essa condição, mas sim, exige-se uma 

evidência apodítica, com ausência total de dúvida. Tal evidência refere-se a algo 

imediatamente dado, anterior a qualquer construção teórica, situada no nível da vivência 

fenomenológica. Por ser um saber certo e indubitável, a evidência apoditica (possibilitaria 

conforme Husserl) o aparecimento da verdade, tão manifesto que excluiria a possibilidade de 

dúvida e erro, nos possibilitando chegar ao fenômeno puro, ao mundo reduzido à consciência. 

Para tal, o époque e a redução fenomenológica se tornam essencial para clarificar tal 

evidência.   

 Para Husserl, consciência não se refere apenas a um conjunto de neurônios ou parte 

qualquer do organismo, bem como salienta que a consciência “pura” (ou seja, em si mesma) 

não existe. Refere-se a um “estado de alerta para o mundo” e, por isso, é sempre consciência 

de alguma coisa (ou, como metaforicamente diriam alguns, como um “vento” que passa pelo 

objeto, apreende seu sentido e vai embora), está dirigida para, ou seja, a consciência é 

intencionalidade, posto que, sempre possui um conteúdo que é intencional. A consciência só 

existe como consciência de algo. Essa intencionalidade é a essência da consciência, e é 

representada pelo significado, o nome pelo qual a consciência se dirige a cada objeto. Isso 

significa que todo objeto em geral, o próprio eidos, “coisa” ou conceito é objeto para a 

consciência, de tal modo que para a fenomenologia o importante neste momento é o modo 

como o “ser” conhece o objeto e como o objeto é para o “ser”. Dizer que a consciência é a 

consciência de alguma coisa, é dizer que não há noeses sem noema, cogito sem cogitatum, 

em resumo, o “ser” encontra-se entrelaçado com o mundo.  

 É nesse ponto que Husserl avança na questão do cogito cartesiano, mais 

especificamente, enquanto para Descarte a consciência é expressa pelo “Eu penso, Eu 

lembro-me, Eu imagino, Eu desejo, Eu quero”, ou seja, o cogito é meramente o significado 
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do objeto percebido no “aqui agora”. O cogito Husserlriano é reflexividade, o que é revelado 

a consciência ocorre por meio da reflexão entre o fluxo da imanência e da transcendência, 

assim, o ato de gerar sentido no plano da consciência ocorre por meio de processo reflexivo. 

 A consciência, dessa maneira, é um fluxo de experiências vividas, portanto, não é 

uma substância, mas uma atividade constituída de atos (intencionais) com os quais o “ser” 

visa algo. Ela possibilita ao “ser” um transcender, como o dirigir-se a outra coisa que não é o 

próprio ato de consciência. A consciência não é a coisa, mas é aquilo que dá sentido às 

coisas. Desse modo, é a consciência intecional que faz com que o mundo apareça como 

fenômeno, como significação, pelo fato de ser um cogitatum apercebido pelo “ser”. 

 O que se mostra à consciência é o objeto de estudo da fenomenologia, o fenômeno. 

Dirigir-se a ele implica a presença de uma intencionalidade, a qual é composta do noema e do 

noesis. Segundo Husserl, a fenomenologia tem a tarefa de explicitar o mundo da vida, 

elucidando as estruturas dessa correlação noético-noemático. Não há ato de pensar, sem um 

objeto que é pensado; não há desejar, sem o objeto do desejo; não há ato de julgar, sem algo 

para ser julgado, isto é, o ato de perceber é sempre intencionalmente direcionado ao objeto. 

Assim, para se chegar ao mundo da vida, é preciso adotar certas posturas, como suspender 

juízos, colocar o fenômeno entre parênteses, deixar que surja o sentido da atribuição de um 

sujeito. A suspensão da tese do mundo e da subjetividade empírica deixa como resíduo um 

“eu” transcendental, que é visto como o fundamento, a origem de toda significação, dentro 

dessa forma de pensar.  

Resta-nos saber como a “imanência da vida da consciência” tem significação. É por 

meio do ato da experiência que o sujeito apreende o significado, gerando assim sentido para o 

fenômeno. O significado do fenômeno está nesse ato (intencional) e não no objeto em si, 

posto que, o sentido dele está na multiplicidade de dados de sensação (hyle). O que nós 

experienciamos não é o objeto da percepção, mas as sensações provenientes dos objetos. 
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Como os atos são experiências intencionais, eles também são conhecidos como atos 

intencionais (da consciência). O ato intencional é uma estrutura triádica composta de três 

momentos47, a saber: matéria (matter), forma interpretativa e qualidade . 

Aquilo que Husserl (1970) denominou de matéria (conceito que em sua obra 

posterior, intitulada Ideas, encontra equivalência na noção de núcleo noético), corresponde ao 

momento do ato intencional que primeiro faz referência ao objeto intencional, sendo que esta 

referência não estabelece simplesmente o objeto significado de um modo geral. Para ele, 

existe há uma diferença entre a “coisa” como ela é intencionada, e a “coisa” que é intentada. 

Como podem existir diversos atos direcionados ao mesmo objeto, e cada um desses atos pode 

significá-lo de uma maneira diferente, a aspecto do horizonte nos leva a refletir que essas 

várias perspectivas estão apenas nos fornecendo uma “nova” forma de aperceber o mesmo 

objeto, o que não o desconfigura, pois, embora a cada nova experiência, temos um “novo” 

horizonte do fenômeno, para fenomenologia o variante não o seu objeto, mas sim a busca do 

invariante (essência).  

 Todo ato do cogito não se resume à matéria, mas também é composta por uma forma 

interpretativa48. Essa forma determina se o objeto intencional apresenta-se de forma 

perceptiva, imaginaria ou significativa. Assim, enquanto a matéria determina o que é o objeto 

intencional, a forma interpretativa elucida como deve ser interpretado esse objeto, como  ele 

é apreendido. Isto porque Husserl (1970) diferencia a forma interpretativa em atos signitivos 

e atos intuitivos, sendo estes últimos divididos em atos perceptuais e atos imaginativos. De 

                                                 
47 Apesar do termo “momento” transmitir a idéia de sucessão ao longo do tempo, Husserl (1970) nitidamente 

não o utiliza com este sentido. A natureza dos “momentos” aos quais Husserl (1970) se refere talvez possa ser 
apreendida de uma melhor maneira quando tais momentos são encarados de forma análoga ao conceito de 
momento proposto pela física quântica. Em outras palavras, os momentos propostos por Husserl (1970) para o 
ato intencional, apesar de representarem ações distintas, não podem ser totalmente desvinculados uns dos 
outros, pois eles ocorrem simultaneamente e se influenciam. 

48 Embora Husserl (1970) tenha utilizado a expressão “forma” interpretativa, e aqui ela seja empregada quando 
as idéias deste autor são apresentadas, optou-se pela utilização do termo domínio interpretativo no título deste 
estudo como uma maneira de deixar nítida a tentativa de circunscrição das estruturas dos relacionamentos à 
esfera perceptual ou imaginativa do ato intencional. 
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acordo com o autor, os atos signitivos podem ser caracterizados como sendo “vazios” de seus 

objetos (situação que ocorre quando o indivíduo tem o objeto em mente sem percebê-lo ou 

imaginá-lo, como por exemplo, a idéia de vermelho, a idéia de casa, etc.), enquanto os atos 

intuitivos são “cheios” de seus objetos (situação que ocorre quando o indivíduo intenciona o 

objeto “em pessoa”). Caso o ato intuitivo seja imaginativo, ele fará referência à “coisa 

mesma” por meio de semelhanças e analogias. Caso o ato intuitivo seja perceptual, ele se 

referirá diretamente ao objeto, levando em consideração o que se conhece dele, não como 

uma analogia, mas como uma “auto-revelação do objeto por ele mesmo”49. 

Por fim, enquanto a matéria determina qual objeto o ato intencionará, a qualidade é o 

momento que determina a maneira pela qual o ato intencionará o objeto. O ato da qualidade 

elucida as diferentes maneira do “ser” intencional.  Uma série de atos pode então ter a mesma 

matéria, sendo alteradas apenas as qualidades desses atos. Para clarificar esta questão, 

Husserl (1970, p.586-587) afirma que um indivíduo pode, por exemplo, duvidar, acreditar, 

desejar ou temer a existência de seres inteligentes em Marte. Cada um desses atos teria a 

mesma matéria (seres inteligentes em Marte), mas todos eles teriam qualidades diferentes 

proporcionadas, neste caso, pela dúvida, medo, desejo e crença. 

 Esses três momentos encontram-se interligados, posto que, a matéria não é capaz de 

existir por ela mesmo, independente dos outros momentos. Para Husserl, é impossível 

intencionar um objeto sem percebê-lo, imaginá-lo ou significá-lo. Além disso, a apercepção 

do objeto também inclui o momento da qualidade, ou seja, matéria (bem como, sua forma 

interpretativa) torna-se impossível de ser intencionada sem a qualidade.  

                                                 
49 Ao discutir esses atos intuitivos, Husserl (1970, p.655) chama a atenção também para o fato de que “a 

distinção entre percepção e imaginação [...] é sempre confundida com a distinção entre sensações e imagens. 
A primeira é uma distinção de atos, a segunda, de não-atos que recebem interpretação nos atos de percepção e 
imaginação”.  
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Nesse sentido, é a subjetividade que tem o poder constitutivo em relação à 

objetividade. O sujeito transcendental se apresenta como intencionalidade e como 

correlatividade noético-noemática, ou seja, é um movimento auto-constitutivo e auto-

direcionado, pois o fundamento e a fonte do sentido das “coisas” não estão numa constituição 

metafísica das mesmas, mas nos atos originários e sintéticos da auto-afirmação subjetiva 

[ontologia]. 

Nesse sentido, Husserl considera ingênuo tentar construir conhecimento, bem como 

compreender a realidade em que vivemos com base somente no solipsismo. De fato, a 

realidade (conforme será argumentado em maiores detalhes quando iniciarmos a discussão 

sobre a Lebenswelt) por ser uma construção intersubjetiva e seu sentido gerado após o 

transcender da imanência do “eu” (self), construir conhecimento por meio da subjetividade 

do “ser” seria inocência, pois os objetos possuem sua própria existência.  

 A tematização do Lebenswelt na fenomenologia transcendental só foi possível 

mediante a superação da fenomenologia descritivo-estática e o conseqüente encaminhamento 

para a fenomenologia transcendental e genética (CAVALIERI, 2000). É aqui que Husserl 

considera esta questão como “problema filosófico universal” pois no perguntar histórico de 

modo retrospectivo é possível encontrá-lo enquanto fundamento e lugar originário no 

Lebenswelt. O mundo da vida é a fonte do sentido dos conceitos científicos, caso eles não 

puderem se referir ao mesmo, tais conceitos carecem de sentido. Portanto, sua primeira 

característica é de ser “pré-dado”, “pré-cientifico” e “pré-cateogiral”, um a priori concreto, 

anterior a toda e qualquer teoria, a toda interpretação, pois ele é o fundamento de toda teoria 

e de todo perguntar. Para Husserl, esse mundo é a origem e fundamento das ciências 

(objetivas). 

 Ao mesmo tempo reconhece Husserl que não é fácil ter clareza sobre o que é o 

Lebenswelt e até que ponto pode surgir daí algo filosoficamente significativo. Por este 
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motivo, “o conceito de horizonte contido no Lebenswelt, além de mostrar-nos o velho 

problema do “como” do conhecimento humano, expressa também o grau de amplitude com o 

qual se defronta a experiência” (CAVALIERI, 2000, p. 52). Com a dimensão de 

horizontalidade, Husserl busca romper os limites com os quais a experiência científica cerca 

seus objetos. Para esse filosofo, a experiência é sempre uma estrutura de perspectiva 

horizontal, pois do ponto de vista da tomada de consciência, o percebido não termina onde 

termina a percepção. Assim, não cabe perguntar se percebemos verdadeiramente o mundo, 

mas se o mundo é aquilo que nós intencionamos.  

 Dando continuidade, o mundo da vida se torna o fundamento de toda relação 

intersubjetiva, pois é um mundo comunitário. O acesso à esfera transcendental de modo 

verdadeiro através do Lebenswelt nos faz concluir que levamos as outras vozes do mundo em 

nós. Assim, o mundo da vida não é uma interpretação do mundo, não é uma cosmovisão e 

nem uma versão científica do mesmo, é anterior a tudo isso. Desse modo, o Lebenswelt “é o 

mundo histórico-cultural concreto, sedimentado intersubjetivamente em usos e costumes, 

saberes e valores, entre os quais se encontra a imagem do mundo elaborada pelas ciências” 

(ZILLES, 2002, p. 49).  

 O acesso a este mundo é por intermédio da experiência, de fato, é por meio da 

experiência que nos conscientizamos do mundo. Como a fenomenologia de Husserl está no 

campo da auto-reflexão, o a priori alcança sua dimensão mais elevada: a transcendentalidade. 

O mundo da vida torna-se não apenas o horizonte da história universal, mas o a priori da 

própria história e dos mundos (intersubjetivos) socioculturais que se formam mediante a 

práxis cotidiana. Assim, esse mundo é o âmbito das formações de sentido, é um a priori dado 

com a subjetividade transcendental. 

Diante do exposto, Husserl não desconsidera a cultura e a história como 

influenciadores das experiências de vida do sujeito e, conseqüentemente, da forma como ele 
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intenciona as “coisas” do mundo. Devido a ciência eidética, fenomenologia, ser estruturalista 

e ter como principio básico a construção de um conhecimento seguro, por meio do retorno 

“às coisas mesmas” utilizando-se das experiências vividas para obter descrições 

compreensivas acerca do fenômeno, que proverão as bases para a analise reflexiva das 

estruturas do plano da consciência, elucidando assim as estruturas universais do fenômeno, as 

questões culturais e historias tornam-se contextos dessa estrutura essencial.   

A lógica da fenomenologia é clarificar como é que de fato existi verdade para o “ser”. 

Diferentemente do relativismo que não consegue extrair precisamente o valor da realidade, 

pois reduz o necessário ao contingente, reduz a verdade lógica do juízo à certeza psicológica 

experimentada por aquele que julga. A fenomenologia, ao contrário, pretende, a partir do 

juízo verdadeiro, regressar ao que é efetivamente vivido por quem julga, para tal, ela se atem 

às descrições objetivadas da consciência.  

 Assim, para conseguir buscar a essência do fenômeno Husserl concebe a epoqué 

como a suspensão do juízo que coloca desde logo em evidência a subjetividade constitutiva 

que ele chama, por esta razão, de um resíduo que permanece após a redução fenomenológica. 

Nesse ponto, a redução fenomenológica preludia um esforço de reflexão destinado a revelar-

nos os preconceitos enraizados em nós pelo meio e destinado a transformar em 

condicionamento consciente um condicionamento sofrido. À redução fenomenológica que 

barra o caminho ao realismo, intervém no termo de uma pesquisa que é busca de verdade. O 

procedimento fenomenológico das reduções nos redireciona às experiências vivenciais 

(Erlebnisse) obtidas mediante a redução transcendental. Este processo abre o campo da 

intuição dirigida ao significado dos produtos humanos sob a forma de cultura. Antes, porém, 

exige que se parta de uma autocompreensão doa mundo, considerada óbvia e natural, mas 

que deve ser posta no crivo crítico.  
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2.2 O sócio-construcionismo de Peter L. Berger e Thomas 

Luckmann 

 Essa seção tem por objetivo elucidar de forma detalhada o sócio-construcionismo de 

Peter L. Berger e Thomas Luckmann. Para tal, vamos nos apoiar em sua obra A Contrução 

Social da Realidade, publicada em 2002.   

 O sócio-construtivismo de Peter L. Berger e Thomas Luckmann tem como o aspecto 

central a análise da construção social da realidade, ou seja, as relações entre o pensamento 

humano e o contexto social dentro do qual este surge. Para tal, os autores entendem como 

crucial o estudo do que é “conhecimento” na sociedade, e não apenas do que é “realidade”. 

Os autores expõem que a sociedade possui facticidade objetiva, além de asseverarem que ela 

é construída por atividade que expressa um significado subjetivo. Nesse sentido, a adequada 

compreensão desta “realidade sui generis” da sociedade exige a investigação da maneira pela 

qual essa realidade é construída. Dessa forma, é justamente na análise da sociedade enquanto 

realidade objetiva e subjetiva e, antes disso, do “conhecimento” e da “realidade” na vida 

cotidiana, que os autores desenvolvem a base de seu pensamento. 

 Para Berger e Luckmann, o senso comum deve ser o foco central da sociologia do 

conhecimento, pois constitui o tecido de significados sem o qual nenhuma sociedade poderia 

existir. Mais especificamente, é o mundo da vida cotidiana que constitui matéria da ciência 

empírica para compreensão de uma “realidade”. A vida cotidiana, dessa forma, apresenta-se 

como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido para eles 

na medida em que forma um mundo coerente. 

 Assim, dentre as múltiplas possíveis realidades existentes, a da vida cotidiana é a que 

se apresenta como sendo a realidade por excelência, visto que o homem experimenta a vida 

cotidiana num estado de total vigília. Isso ocorre no sentido do homem existir em sua própria 
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realidade e ter a capacidade de apreender essa realidade, além de apreender a realidade da 

vida diária como uma “realidade” ordenada. Os fenômenos dessa realidade acham-se 

previamente dispostos em padrões que parecem ser independentes da apreensão que deles se 

tem e que se impõem à apreensão. Por isso, a realidade da vida cotidiana aparece já 

objetivada (reificada), constituída por uma ordem de objetos que foram designados como 

“coisas” antes da entrada de cada indivíduo em sua cena. A linguagem usada na vida 

cotidiana fornece continuamente as necessárias objetivações e determina a ordem em que 

estas adquirem sentido e na qual a vida cotidiana ganha significado. 

 A realidade do vivido cotidiano está organizada em torno do “aqui” do corpo e do 

“agora” do presente de cada sujeito. Este “aqui e agora” é o foco da atenção de cada sujeito à 

realidade da vida cotidiana. Vale salientar, porém, que essa realidade não se esgota nessas 

presenças imediatas, mas abraça fenômenos que também não estão presentes “aqui e agora”, 

isto é, a vida cotidiana é experimentada em diferentes graus de aproximação e distância, 

espacial e temporalmente, sendo a temporalidade mais importante na estrutura da vida 

cotidiana. Além disso, essa realidade apresenta-se como um mundo intersubjetivo, um mundo 

em que se vive (se partilha) juntamente com os outros. Essa intersubjetividade diferencia 

nitidamente a vida cotidiana de demais realidades das quais se tem consciência, haja vista 

que cada sujeito sabe que há uma contínua correspondência entre seus significados e os 

significados dos outros nesse mundo que compartilham. Devido a isso, os autores sugerem 

que a realidade da vida cotidiana deve ser intencionada como a realidade. 

 Nesse sentido, é nesse mundo partilhado que o sujeito se conscientiza de si (i.e “eu”), 

do outro e do mundo. Para Berger e Luckmann, é na situação (experiência relacional) face a 

face que o sujeito conhece a si, pois é por meio do outro que o sujeito consegue acessar sua 

subjetividade, tornando-se consciente do seu “ser”. Em outros termos, a subjetividade dos 

sujeitos é acessível de um modo em que a do outro nunca poderá ser, por mais “próxima” que 
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seja a relação. Mas esse “melhor conhecimento” de si mesmo exige reflexão, por não se 

apresentar imediatamente ao sujeito. O outro, porém, é apresentado na situação face a face. 

 Por conseguinte, “aquilo que o outro é”, é continuamente acessível. Essa 

acessibilidade é ininterrupta e precede a reflexão. Por outro lado, “aquilo que se é” não é 

acessível assim. Para torná-lo acessível é preciso que se pare, detenha-se frente à contínua 

espontaneidade de sua experiência e deliberadamente se volte sua atenção sobre si mesmo. E, 

ainda mais, essa reflexão sobre si mesmo é tipicamente ocasionada pela atitude com relação a 

si que o outro manifesta. É tipicamente uma resposta “de espelho” às atitudes do outro. 

 Nesse sentido, as relações com os outros na situação face a face são altamente 

flexíveis, visto que é relativamente difícil impor padrões rígidos a essa interação devido ao 

intercâmbio extremamente variado e sutil de significados subjetivos que têm lugar. Conforme 

os autores, o modo pelo qual se apreende o outro é por meio de esquemas tipificadores (bases 

tipificadoras), pois a realidade da vida cotidiana contém esquemas tipificadores através dos 

quais os outros são apreendidos. Além disso, tais esquemas tipificadores estabelecem os 

modos como “se lida” com eles nos relacionamentos. As interações são modeladas por essas 

tipificações, as quais são suscetíveis de sofrerem interferências pelas duas partes, o que as 

tornam naturalmente recíprocas. 

 Berger e Luckmann continuam sua argumentação chamando atenção para o fato da 

expressividade humana ser capaz de objetivações; contudo, a realidade da vida cotidiana não 

é cheia unicamente de objetivações, pois ela é constituída também de subjetivações, sendo 

ela, porém, possível somente por causa da objetivação da subjetividade. Dito de outra 

maneira, nós estamos constantemente envolvido por objetos que “proclamam” as nossas 

intenções subjetivas, bem como as dos outros. 

 A significação, por sua vez, possui um papel importante na objetivação. De fato, a 

linguagem comum de que se dispõe para a objetivação das experiências funda-se na vida 
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cotidiana e conserva-se sempre apontando para ela mesmo quando é empregada para 

interpretar experiências em campos delimitados de significação. As objetivações comuns da 

vida cotidiana, dessa forma, são mantidas primordialmente pela significação lingüística, ou 

seja, a vida cotidiana é, sobretudo a vida com a linguagem, e por meio dela é que podemos 

compartilhar e partilhar o mundo com os outros. Portanto, a compreensão da linguagem é 

essencial para a compreensão de cada sujeito da realidade da vida cotidiana, pois a linguagem 

consiste fundamentalmente em sua capacidade de comunicar significados que são ou não 

expressões diretas da subjetividade “aqui e agora”. Desse modo, a linguagem é capaz de se 

tornar o repositório objetivo de vastas acumulações de significados e experiências, que 

podem, então, preservar-se no tempo e serem transmitidas às gerações seguintes. 

 Por possuir uma qualidade inerente de reciprocidade que a distingue de qualquer outro 

sistema de sinais, a linguagem torna possível o contínuo, sincronizado e recíproco acesso às 

subjetividades dos parceiros, ou seja, torna possível uma aproximação intersubjetiva que 

nenhum outro sistema de sinais pode reproduzir. Assim, é por intermédio da linguagem que o 

sujeito, ao objetivar seu próprio “ser” por meio dessa mesma linguagem, torna-se maciça e 

continuamente acessível ao outro, ao mesmo tempo em que se torna assim alcançável pelo 

outro. Por conseguinte, a linguagem faz “mais real” a subjetividade de um sujeito não 

somente para o seu interlocutor mas também para si mesmo. Devido a essa capacidade de 

transcender (dimensões espaciais, temporais e sociais) o “aqui e agora” (da interação face a 

face), a linguagem é capaz de “tornar presente” uma grande variedade de objetos que estão 

espacial, temporal e socialmente ausentes do “aqui e agora”. 

 A maneira lingüística pela qual se realiza essa transcendência pode ser chamada de 

linguagem simbólica. Mais especificamente, no âmbito do simbolismo, a significação 

lingüística alcança o máximo desprendimento do “aqui e agora” da vida cotidiana e a 

linguagem eleva-se a “regiões” que são inacessíveis, não somente de fato, mas também a 
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priori à experiência cotidiana. A linguagem constrói, então, imensos edifícios de 

representação simbólica que parecem elevar-se sobre a realidade da vida cotidiana como 

gigantescas presenças de um outro mundo. Dessa maneira, o simbolismo e a linguagem 

simbólica tornam-se componentes essenciais da realidade da vida cotidiana e da apreensão 

pelo senso comum dessa realidade. 

 Após uma compreensão sobre o conhecimento na vida cotidiana, Berger e Luckmann 

nos apresentam uma análise da sociedade como uma realidade objetiva. Para tal, os autores 

separam o processo de institucionalização e o de legitimação em blocos de sustentação da 

realidade objetiva. Eles iniciam a discussão sobre as origens da institucionalização 

apresentando que toda atividade humana está sujeita ao hábito. No que se refere aos 

significados atribuídos pelo homem à sua atividade, o hábito torna desnecessário que cada 

situação seja definida de novo, etapa por etapa. Esses processos de formação de hábitos 

precedem a toda institucionalização. A institucionalização ocorre quando há uma tipificação 

recíproca de ações habituais (partilhadas) por tipos de sujeitos, sendo acessíveis a todos os 

membros do grupo social particular em questão. 

 Ademais, as instituições contemplam a historicidade e o controle. As tipificações 

recíprocas das ações são construídas no curso de uma história compartilhada e não, 

instantaneamente. É impossível compreender adequadamente uma instituição sem entender o 

processo histórico em que foi produzida. As instituições - também pelo simples fato de 

existirem - controlam a conduta humana, estabelecendo padrões previamente definidos de 

conduta, os quais a canalizam em uma direção por oposição às muitas outras direções que 

seriam teoricamente possíveis. Dessa forma, afirmar que um segmento da atividade humana 

foi institucionalizado, já é dizer que esse segmento da atividade humana foi submetido ao 

controle social. Todavia, novos mecanismos de controle só são exigidos se os processos de 

institucionalização não forem completamente bem sucedidos. 
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 A vantagem mais importante da institucionalização é que cada sujeito seria capaz de 

predizer as ações do outro, tornando a interação de ambos predizível, o que os “libertaria” de 

uma considerável quantidade de tensão, além de poupar tempo e esforço. Assim, um mundo 

social estaria em processo de construção, contendo nele as raízes de uma ordem institucional 

em expansão. Contudo, para que se realize a espécie de tipificação recíproca seria preciso 

haver uma situação social duradoura, na qual as ações habituais dos dois se entrelaçassem. 

 Com a aquisição da historicidade, as formações institucionais adquirem também outra 

qualidade decisiva que antes era incipiente: a objetividade. Isso significa que as instituições 

que estão agora cristalizadas são experimentadas como existindo por cima e além dos 

indivíduos. Um mundo institucional, por conseguinte, é experimentado como realidade 

objetiva. As instituições, como facticidades históricas e objetivas, defrontam-se com o 

indivíduo na qualidade de fatos inegáveis. Por isso, a realidade objetiva das instituições não 

fica diminuída se o indivíduo não compreende sua finalidade ou seu mundo de operação. 

 Desse modo, existindo as instituições como realidade exterior, o sujeito não as pode 

entender por introspecção, pois tem de transcender o seu “ser” e apreender o que elas são, 

assim como tem de apreender o que diz respeito à natureza. Porém, é importante se ter em 

mente que a objetividade do mundo institucional é uma objetividade produzida e construída 

pelo homem. 

 Ao mesmo tempo, para existir esse mundo exige legitimação, já que sua realidade é 

histórica e chega à nova geração como tradição e não como memória biográfica. O 

desenvolvimento de mecanismos específicos de controles sociais também se torna necessário 

com a historicização e objetivação das instituições, posto que é provável que existam desvios 

dos cursos de ação institucionalmente “programados”, uma vez que as instituições passam a 

ser realidades divorciadas de sua importância original nos processos sociais concretos dos 

quais surgiram. 
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 Nesse sentido, a linguagem assegura a superposição fundamental da lógica sobre o 

mundo social objetivado, pois o edifício das legitimações é construído sobre a linguagem e 

usa-a como seu principal instrumento. Assim, a “lógica” atribuída à ordem institucional faz 

parte do acervo socialmente disponível do conhecimento, tomado como natural e certo. Uma 

vez que o indivíduo bem socializado “conhece” que seu mundo social é uma totalidade 

consistente, ele será forçado a explicar seu funcionamento e defeitos de funcionamento em 

termos deste “conhecimento”. Esse conhecimento, dessa forma, constitui a dinâmica 

motivadora da conduta institucionalizada, sendo ele objetivado como um corpo de verdades 

universalmente válidas sobre a realidade, sendo que qualquer desvio radical da ordem 

institucional toma caráter de um afastamento da realidade. Dessa maneira, o conhecimento 

relativo à sociedade é uma realização no duplo sentido da palavra, no sentido de apreender a 

realidade social objetivada e no sentido de produzir continuamente essa realidade. 

 Berger e Luckmann continuam, apresentando que somente uma pequena parte das 

experiências humanas são “retidas” no plano da consciência e apenas estas são sedimentadas 

e, portanto, capazes de serem lembradas. Se não houvesse esta sedimentação o indivíduo não 

poderia dar sentido à sua biografia; logo, a linguagem objetiva as experiências partilhadas e 

as torna acessíveis a todos dentro da comunidade lingüística, passando a ser assim a base e o 

instrumento do acervo coletivo do conhecimento. Além disso, a linguagem fornece os meios 

para a objetivação de novas experiências, permitindo que sejam incorporadas ao estoque já 

existente do conhecimento. A linguagem torna-se assim o meio mais importante pelo qual as 

sedimentações objetivadas são transmitidas pela tradição da coletividade em questão. 

 Quando a origem real das sedimentações perde importância, a tradição pode inventar 

uma origem completamente diferente, sem com isso ameaçar o que fora objetivado. Desse 

modo, os significados institucionais devem ser impressos poderosa e inesquecivelmente no 

plano da consciência pelo sujeito. O caráter de “fórmula” dos significados institucionais 



 

 

143

 

assegura sua possibilidade de memorização. Têm-se, ao nível dos significados sedimentados, 

os mesmos processos de rotinização e trivialização da institucionalização. 

 Ao avançarem em sua proposta de compreensão do “conhecimento” e da “realidade”, 

Berger e Luckmann retornam às origens da ordem institucional para abordar a questão dos 

papéis. A institucionalização consiste na tipificação dos desempenhos do sujeito e dos outros; 

o primeiro tem em comum com os outros finalidades específicas e fases entrelaçadas de 

desempenho. E, ainda mais, são tipificadas não apenas ações específicas, mas formas de ação 

que devem ser executáveis por qualquer sujeito a quem possa ser plausivelmente imputada a 

estrutura de conveniências em questão. Isso tem conseqüências muito importantes para a 

auto-experiência. No curso da ação há uma identificação da personalidade com o sentido 

objetivo das ações. Um segmento da personalidade objetiva-se em termos de tipificações 

socialmente válidas. Esse segmento é o verdadeiro “eu social”, que é subjetivamente 

experimentado como distinto do “eu” em sua totalidade, chegando mesmo a defrontar-se com 

este. Tanto o “eu atuante” quanto os outros atuantes são apreendidos não como sujeitos 

únicos mas como tipos. Em suma, ao desempenhar papéis, o indivíduo participa de um 

mundo social. Ao interiorizar estes papéis, o mesmo mundo torna-se subjetivamente real para 

ele. 

 Os autores ainda elucidam as conseqüências da segmentação institucional. Distintos 

processos institucionais podem continuar a coexistir sem integração total, ou seja, o fato de 

instituições conservarem-se unidas só pode ser explicado com referência à consciência 

reflexiva de sujeitos que impõem certa lógica à sua experiência das diversas instituições. 

Assim, pode-se admitir que existe um universo de significação que outorga sentido objetivo 

às várias atividades, o que não quer dizer que não haja conflito de interesses entre os sujeitos 

destas. Além disso, existe a possibilidade de subuniversos de significação socialmente 

separados. Esses resultam de acentuações da especialização dos papéis, levadas a um ponto 
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em que o conhecimento específico de um papel torna-se inteiramente esotérico, comparado 

com o acervo comum do conhecimento. Com o estabelecimento de subuniversos de 

significação emerge uma multiplicidade de perspectivas sobre a sociedade total, cada qual 

considerando-a do ângulo (horizonte) de um destes subuniversos. Além disso, um corpo de 

conhecimentos, uma vez que tenha alcançado o nível de um subuniverso de significação 

relativamente autônomo, tem a capacidade de exercer uma ação de retorno sobre a 

coletividade que o produziu. 

 Outro ponto a ser investigado é o crescente grau de complexidade dos subuniversos, 

pois isso faz com que eles se tornem cada vez mais inacessíveis aos estranhos. Ademais, a 

crescente autonomia dos subuniversos contribui para criar problemas especiais de 

legitimação tanto para os estranhos quanto para os íntimos. Os estranhos têm de ser 

impedidos de entrar e mesmo conservados na ignorância da existência do subuniverso; já os 

íntimos têm de ser mantidos dentro. Dessa dicotomia, surgem problemas especiais como 

resultado das diferentes velocidades de variação das instituições e dos subuniversos, o que 

torna ainda mais difícil a legitimação global da ordem institucional e as legitimações 

específicas de determinadas instituições e subuniversos. 

 Uma questão final apresentada pelos autores surge da variabilidade histórica da 

institucionalização. Em outras palavras, trata-se da questão sobre até que ponto uma ordem 

institucional, ou uma parte dela, é apreendida como uma facticidade não humana. Essa é a 

questão de reificação da realidade social. A objetividade do mundo social significa que este 

faz frente ao homem como algo situado fora dele. A questão decisiva consiste em saber se o 

homem ainda conserva a noção de que, embora objetivado, o mundo social foi feito pelos 

homens e, portanto, pode ser refeito por eles. Assim, a “receita” fundamental para a 

reificação das instituições consiste em outorgar-lhes um status ontológico independente da 

atividade e da significação humanas. Por isso é por intermédio da reificação que o mundo das 
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instituições parece fundir-se com o mundo da natureza. Da mesma forma, também os papéis 

podem ser reificados, estreitando a distância subjetiva que o indivíduo pode estabelecer entre 

si e o papel que desempenha. E, por fim, a própria identidade pode ser reificada - tanto a do 

indivíduo quanto a dos outros. Nesse ponto, existe, então, uma identificação total do 

indivíduo com as tipificações que lhe são socialmente atribuídas. 

 O segundo momento da discussão de Berger e Luckmann sobre a sociedade como 

realidade objetiva tem como foco a legitimação. A integração e, correlativamente, a questão 

da plausibilidade subjetiva referem-se a dois níveis, a saber: ao horizontal e ao vertical. O 

primeiro é um nível “horizontal” de integração e plausibilidade, correlacionando a ordem 

institucional total com vários sujeitos que participam dela em diferentes papéis, ou com 

vários processos institucionais parciais dos quais um único indivíduo pode participar em 

qualquer momento dado. O segundo, um nível “vertical”, em que a totalidade da vida do 

indivíduo, a sucessiva passagem pelas várias ordens de uma ordem institucional deve ser 

tornada subjetivamente significativa, isto é, deve ser dotada de sentido a ponto de tornar a 

totalidade subjetivamente plausível. Conforme os autores, a legitimação não é necessária na 

primeira fase da institucionalização, pois a instituição é simplesmente um fato que não exige 

nenhum novo suporte, nem intersubjetivamente nem biograficamente. Assim sendo, o 

problema da legitimação surge quando as objetivações da ordem institucional (agora 

histórica) têm de ser transmitidas a uma nova geração. A legitimação explica a ordem 

institucional, outorgando validade cognoscitiva a seus significados objetivados e justificado-a 

à medida que fornece dignidade normativa a seus imperativos práticos, sendo um elemento 

tanto cognoscitivo quanto normativo. 

 É possível distinguir analiticamente entre diferentes níveis de legitimação. A 

legitimação incipiente acha-se presente logo que um sistema de objetivações lingüísticas da 

experiência humana é transmitido. O segundo nível compreende os provérbios, as máximas 
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morais, os adágios da sabedoria, as lendas e histórias populares, freqüentemente transmitidas 

em formas poéticas. O terceiro contém teorias explícitas pelas quais um setor institucional é 

legitimado em termos de um corpo diferenciado de conhecimentos. Os universos simbólicos 

constituem o quarto nível da legitimação. São corpos de tradição teórica que integram 

diferentes áreas de significação e abrangem a ordem institucional em uma ordem simbólica. 

 O universo simbólico é concebido como a matriz de todos os significados socialmente 

objetivados e subjetivamente reais. A sociedade inteira e toda a biografia do indivíduo são 

vistas como acontecimentos que se passam dentro deste universo. Sua capacidade de 

atribuição de significações excede em muito o domínio da vida social, de modo que o 

indivíduo pode “localizar-se” nele, mesmo em suas mais solitárias experiências. Além disso, 

as situações marginais da vida do indivíduo são também abrangidas pelo universo simbólico, 

o que garante a manutenção da realidade da vida cotidiana como única concreta. Nesse nível 

de legitimação, a integração reflexiva de processos institucionais distintos alcança sua plena 

realização. Todas as teorias legitimadoras menores são consideradas como perspectivas 

especiais sobre fenômenos que são aspectos deste mundo. Os papéis institucionais tornam-se 

modos de participação em um universo que transcende e inclui a ordem institucional. 

 Os universos simbólicos operam para legitimar a biografia individual e a ordem 

institucional através de seu duplo caráter nômico e ordenador. Além disso, o universo 

simbólico permite também ordenar as diferentes fases da biografia, ou seja, ao passar de uma 

fase biográfica a outra, o sujeito pode julgar estar repetindo uma seqüência que é dada na 

“natureza das coisas” ou em sua própria “natureza”, isto é, adquire a segurança de estar 

vivendo “corretamente”. A mesma função legitimadora refere-se à “exatidão” da identidade 

subjetiva do indivíduo, pois a “sadia” apreensão de si mesmo como possuidor de uma 

identidade definida, estável e socialmente reconhecida está continuamente ameaçada pelas 

metamorfoses da instituição. Assim, a identidade é legitimada pela colocação dela no 
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contexto de um universo simbólico, posto que se torna fundada na vida cotidiana na 

sociedade. 

 O universo simbólico também ordena a história, pois, com relação ao passado, 

estabelece uma “memória” que é compartilhada por todos os indivíduos socializados na 

coletividade. Em relação ao futuro, estabelece um quadro de referência comum para a 

projeção das ações individuais. Assim, o universo simbólico liga os homens com seus 

predecessores e seus sucessores numa totalidade dotada de sentido, servindo para transcender 

a finitude da existência individual. Dessa forma, somente depois que um universo simbólico 

é objetivado como “primeiro” produto do pensamento teórico surge a possibilidade da 

reflexão sistemática sobre a natureza desse universo. Em outros termos, enquanto o universo 

simbólico legitima a ordem institucional no mais alto nível de generalidade, a teorização 

relativa ao universo simbólico pode ser considerada, por assim dizer, uma legitimação de 

segundo grau. Todas as legitimações podem, por sua vez, ser consideradas como mecanismos 

de manutenção do universo. 

 Tornam-se necessários, então, procedimentos específicos de manutenção do universo 

simbólico quando ele tornou-se um problema. Como todo universo simbólico é 

incipientemente problemático, a questão consiste em saber em que grau tornou-se 

problemático. Um problema intrínseco apresenta-se com o processo de transmissão do 

universo simbólico de uma geração a outra, posto que, devido ao fato da socialização nunca 

ser completamente bem sucedida, alguns indivíduos “habitam” o universo transmitido de 

maneira mais definida do que outros. Mesmo entre os “habitantes” mais ou menos 

autorizados, haverá sempre variações idiossincrásicas na maneira como concebem o 

universo, justamente porque o universo simbólico não pode ser experimentado como tal na 

vida cotidiana, mas transcende esta última por sua própria natureza, não sendo possível 
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“ensinar” sua significação pela maneira direta através da qual se ensinam os significados da 

vida cotidiana. 

 Esse problema intrínseco acentua-se quando versões divergentes do universo 

simbólico começam a ser partilhadas por grupos de “habitantes”. Nesse caso, por motivos 

evidentes decorrentes da natureza da objetivação, a versão divergente corporifica-se em uma 

realidade por sua própria conta, a qual, ao existir no interior da sociedade, desafia a condição 

de realidade do universo simbólico tal como foi originariamente constituído. O grupo que 

objetivou essa realidade divergente torna-se portador de uma diversa definição da “realidade” 

e se constitui não somente como uma ameaça teórica para o universo simbólico, mas também 

para a ordem institucional legitimada pelo universo simbólico em questão. 

 O confronto com universos simbólicos distintos implica um problema de poder, a 

saber, qual das definições da realidade em conflito ficará “fixada” na sociedade? Qual das 

duas ganhará, contudo, é coisa que dependerá mais do poder do que da engenhosidade teórica 

dos respectivos legitimadores. Os mecanismos conceituais que mantêm os universos 

simbólicos (terapêutica e aniquilação) acarretam sempre a sistematização de legitimações 

cognoscitivas e normativas que já estavam presentes na sociedade de modo mais ingênuo e 

que se cristalizam no universo simbólico em questão. 

 Em consideração ainda sobre a manutenção dos universos simbólicos, os autores 

chamam atenção para o fato de que eles são produtos históricos da atividade humana e, por 

isso, se modificam, bem como observam que a transformação também é realizada pelas ações 

concretas dos seres humanos. Além disso, vale frisar que a maioria das sociedades modernas 

é pluralista; logo, essas sociedades compartilham de um universo que é o seu núcleo, aceito 

como indubitável, e têm diferentes universos parciais coexistindo em um estado de mútua 

acomodação. Estes últimos provavelmente têm algumas funções ideológicas (ideologia), mas 

o conflito direto entre as ideologias foi substituído por graus variáveis de tolerância ou 
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mesmo de cooperação. O pluralismo encoraja tanto o cepticismo quanto a inovação, sendo 

assim eminentemente subversivo da realidade admitida como certa do status quo tradicional. 

 Após uma compreensão do conhecimento na vida cotidiana e da sociedade como uma 

realidade objetiva, Berger e Luckmann nos apresentam uma análise da sociedade como uma 

realidade subjetiva. Para tal, os autores apresentam a interiorização da realidade através das 

socializações primária e secundária, bem como a conservação e a transformação da realidade 

subjetiva; a interiorização e a estrutura social; teorias sobre a identidade. 

 Berger e Luckmann começam por apresentar que a existência da sociedade como 

realidade tanto objetiva quanto subjetiva só recebe “correto” reconhecimento se a sociedade 

for entendida em termos de um processo dialético em curso, composto de três momentos: 

exteriorização, objetivação e interiorização. No que diz respeito ao fenômeno social, estes 

momentos não devem ser pensados como ocorrendo em uma seqüência temporal. Ao 

contrário, a sociedade e cada uma de suas partes são simultaneamente caracterizadas por 

estes três momentos, de tal modo que qualquer análise que considere apenas um ou dois deles 

é insuficiente. 

 Contudo, seguem os autores, o sujeito não nasce membro da sociedade. Nasce com a 

predisposição para a sociabilidade e torna-se membro da sociedade. Por conseguinte, na vida 

de cada indivíduo existe uma seqüência temporal no curso da qual ele é induzido a tomar 

parte na dialética da sociedade. O ponto inicial desse processo é a interiorização. A 

interiorização, no sentido geral aqui empregado, está subjacente tanto à significação quanto 

às suas formas mais complexas. Dito de maneira mais precisa, a interiorização nesse sentido 

geral constitui a base primeiramente da compreensão de nossos semelhantes e, em segundo 

lugar, da apreensão do mundo como realidade social dotada de sentido. 

 Essa apreensão não resulta de criações autônomas de significado por indivíduos 

isolados, mas começa com o fato do indivíduo “assumir” o mundo no qual os outros já 
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vivem. Isso pressupõe que ele e o outro participam do tempo de um modo que não é apenas 

efêmero, mas que, numa perspectiva ampla, liga intersubjetivamente as seqüências de 

situações. Agora, cada um não somente compreende as definições das situações partilhadas, 

mas é capaz de defini-las reciprocamente. Não somente se vive no mesmo mundo mas 

participa-se cada qual do “ser” do outro. Somente depois de ter realizado esse grau de 

interiorização é que o indivíduo se torna membro da sociedade. O processo ontogenético pelo 

qual isso se realiza é a socialização, existindo pelo menos dois tipos, a saber: a primária e a 

secundária. 

 A socialização primária é a primeira socialização que o indivíduo experimenta na 

infância e em virtude da qual se torna membro da sociedade. É imediatamente evidente que a 

socialização primária tem em geral para o indivíduo o valor mais importante e que a estrutura 

básica de toda socialização secundária deve assemelhar-se à da socialização primária. Todo 

indivíduo nasceu em uma estrutura social objetiva, dentro da qual encontra os outros 

significativos que se encarregam de sua socialização. Estes outros significativos são-lhe 

impostos. As definições dadas por estes à situação dele apresentam-se como a realidade 

objetiva. Dessa maneira nasceu não somente em uma estrutura social objetiva mas também 

em um mundo social objetivo. Não é necessário acrescentar que a socialização primária 

implica mais do que o aprendizado puramente cognoscitivo. Ocorre em circunstâncias 

carregadas de alto grau de emoção. De fato, há boas razões para se acreditar que sem essa 

ligação emocional com os outros significativos o processo de aprendizado seria difícil, 

quando não de todo impossível. 

 A socialização primária, então, cria no plano da consciência uma abstração 

progressiva dos papéis e atitudes dos outros particulares para os papéis e atitudes em geral. 

Essa abstração dos papéis e atitudes dos outros significativos concretos é chamada de o outro 

generalizado. Essa identidade, recentemente coerente, incorpora em si todos os vários papéis 
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e atitudes interiorizados, inclusive, entre muitas outras coisas, a auto-identificação como 

pessoa. 

A formação da consciência do outro generalizado marca uma fase decisiva na 

socialização. Implica a interiorização da sociedade enquanto tal e da realidade objetiva nela 

estabelecida e, ao mesmo tempo, o estabelecimento subjetivo de uma identidade coerente e 

contínua. Quando o outro generalizado cristaliza-se no plano da consciência, estabelece-se 

uma relação “simétrica” entre a realidade objetiva e a subjetiva. Aquilo que é real “fora” 

(transcendente) corresponde ao que é real “dentro” (imanente). A realidade objetiva pode ser 

facilmente “traduzida” em realidade subjetiva, e vice-versa. 

 Na socialização primária não há problema de identificação, pois não há escolha dos 

outros significativos. A sociedade apresenta ao sujeito a socialização de um conjunto 

antecipadamente definido de outros significativos, os quais ele tem de aceitar como tais sem 

possibilidade de optar por outro arranjo. É por esta razão que o mundo interiorizado na 

socialização primária torna-se muito mais firmemente entrincheirado no plano da consciência 

do que os mundos interiorizados nas socializações secundárias. A socialização primária 

aparece ao sujeito como necessidade, quando de fato é um feixe de contingências. Na 

socialização primária, por conseguinte, é construído o primeiro mundo do sujeito. Ela implica 

seqüências de aprendizado socialmente definidas. Essa socialização “termina” quando o 

conceito do outro generalizado (e tudo quanto o acompanha) for estabelecido no plano da 

consciência pelo sujeito. Neste momento, ele é um membro efetivo da sociedade e possui 

subjetivamente uma personalidade e um mundo. Mas essa interiorização da sociedade, da 

identidade e da realidade não se faz de uma vez para sempre, posto que a socialização nunca 

é total, nem está jamais acabada. 

 Por outro lado, Berger e Luckmann apresentam que a socialização secundária é a 

interiorização de “submundos” institucionais ou baseados em instituições. A extensão e o 
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caráter destes são, portanto, determinados pela complexidade da divisão do trabalho (papéis) 

e a concomitante distribuição social do conhecimento. Pode-se dizer que a socialização 

secundária é a aquisição do conhecimento de funções específicas, funções direta ou 

indiretamente com raízes na divisão do trabalho. Os “submundos” interiorizados na 

socialização secundária são geralmente realidades parciais, em contraste com o “mundo 

básico” adquirido na socialização primária. Contudo, eles também são realidades mais ou 

menos coerentes, caracterizadas por componentes normativos e afetivos, assim como 

cognoscitivos. Além disso, também eles exigem pelo menos os rudimentos de um aparelho 

legitimador, freqüentemente acompanhado de símbolos rituais ou materiais. O caráter desta 

socialização secundária depende do status do corpo de conhecimento em questão no ínterim 

do universo simbólico em totalidade. 

 Existe grande variabilidade sócio-histórica nas representações implicadas na 

socialização secundária. Na maior parte das sociedades, contudo, alguns rituais acompanham 

a transição da socialização primária para a secundária. Os processos formais da socialização 

secundária são determinados por seu problema fundamental, a suposição de um processo 

precedente de socialização primária, isto é, deve tratar com uma personalidade já formada e 

um mundo já interiorizado. Isso representa um problema, porque a realidade já interiorizada 

tem a tendência a persistir. Sejam quais forem os novos conteúdos que devam agora ser 

interiorizados, eles precisam de certo modo sobrepor-se a esta realidade já presente. Há, 

portanto, um problema de coerência entre as interiorizações já estabelecidas e as novas. 

 Algumas das crises que acontecem depois da socialização primária são causadas na 

verdade pelo reconhecimento de que o mundo primário não é o único mundo existente, mas 

tem uma localização social muito particular. A conseqüência mais importante, contudo, 

consiste em conferir ao conteúdo daquilo que é ensinado na socialização secundária uma 

inevitabilidade muito menos subjetiva do que a possuída pelo conteúdo da socialização 
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primária. Por conseguinte, o tom de realidade do conhecimento interiorizado na socialização 

secundária é mais facilmente posto entre parênteses, isto é, o sentimento subjetivo de que 

estas interiorizações são reais é mais fugitivo. Além disso, é relativamente fácil anular a 

realidade das interiorizações secundárias. 

 O tom de realidade do conhecimento interiorizado na socialização primária é dado 

quase automaticamente. Já na socialização secundária tem de ser reforçado por técnicas 

pedagógicas específicas, “provadas” ao indivíduo. Quanto mais estas técnicas tornam 

subjetivamente plausível a continuidade entre os elementos originais do conhecimento e os 

novos, tanto mais facilmente adquirem o tom de realidade. O fato dos processos de 

socialização secundária não pressuporem um alto grau de identificação e de seu conteúdo não 

possuir a qualidade da inevitabilidade pode ser útil na prática, porque permite seqüências de 

aprendizado racionais e emocionalmente controladas. A socialização secundária adquire uma 

carga de afetividade de tal grau que a imersão na nova realidade e o devotamento a ela são 

institucionalmente definidos como necessários. O indivíduo entrega-se, então, 

completamente à nova realidade. A facilidade com que se sacrifica é evidentemente a 

conseqüência final deste tipo de socialização. Uma importante circunstância que pode criar a 

necessidade dessa intensificação é a competição entre o pessoal das várias instituições 

encarregadas da definição da realidade. Variações semelhantes podem existir no mesmo 

contexto institucional, dependendo das tarefas atribuídas a diferentes categorias do pessoal. A 

distribuição institucionalizada das tarefas entre a socialização primária e a secundária varia 

com a complexidade da distribuição social do conhecimento. 

 O caráter mais “artificial” da socialização secundária torna a realidade subjetiva da 

interiorização dela ainda mais vulnerável às definições desafiadoras da realidade, não porque 

não seja julgada certa ou porque seja apreendida como menos do que real na vida cotidiana, 

mas porque sua realidade é menos profundamente arraigada na consciência, sendo assim 
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mais susceptível de deslocamento. A realidade das interiorizações secundárias é menos 

ameaçada pelas situações marginais porque em geral não tem importância para elas. O que 

pode acontecer é que esta realidade seja apreendida como trivial precisamente porque revela 

a falta de importância para a situação marginal. Inversamente, é possível dizer que a 

conservação das interiorizações primárias em face das situações marginais é uma justa 

medida de sua realidade subjetiva. A mesma prova seria de todo irrelevante se fosse aplicada 

à maioria das socializações secundárias. 

 De modo considerável, todos os outros – ou pelo menos a maior parte – encontrados 

pelos indivíduos na vida cotidiana servem para reafirmar sua realidade subjetiva. Não apenas 

os outros assim o fazem, mas são os outros significativos que ocupam uma posição central na 

economia da conservação da realidade. São particularmente importantes para a progressiva 

confirmação daquele elemento crucial da realidade que chamamos identidade. Para conservar 

a confiança de que o indivíduo é na verdade a pessoa que pensa que ele é, ele necessita não 

somente a confirmação implícita desta identidade que mesmo os contatos diários casuais 

poderiam fornecer, mas a confirmação explícita e carregada de emoção que lhe é outorgada 

pelos outros significantes para ele. Os outros significativos na vida do indivíduo são os 

principais agentes da conservação de sua realidade subjetiva. Os outros menos significativos 

funcionam como uma espécie de coro. A importância relativa dos outros significativos e do 

coro pode ser vista mais facilmente se considerarmos os casos de desconfirmação da 

realidade subjetiva. Um ato desconfirmador da realidade praticado pela esposa, tomado em si 

mesmo, tem um poder muito maior do que um ato semelhante executado por um conhecido 

ocasional. 

 O veículo mais importante da conservação da realidade é a conversa (diálogo). Pode-

se considerar a vida cotidiana do indivíduo em termos do funcionamento de um aparelho de 

conversa, que continuamente mantém, modifica e reconstrói sua realidade subjetiva. Essa 
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força geradora da realidade, possuída pela conversa, é dada já no fato da objetivação 

lingüística. A fim de manter efetivamente a realidade subjetiva, o aparelho da conversa deve 

ser contínuo e coerente. As rupturas de continuidade ou consistência ipso facto constituem 

uma ameaça para a realidade subjetiva em questão. Em totalidade, a freqüência da conversa 

reforça seu poder gerador da realidade, mas a falta de freqüência pode às vezes ser 

compensada pela intensidade da conversa, quando esta se realiza. 

 A realidade subjetiva depende assim sempre de estruturas específicas de 

plausibilidade, isto é, da base social específica e dos processos sociais exigidos para sua 

conservação. A ruptura da conversa significativa com os mediadores das respectivas 

estruturas de plausibilidade ameaça as realidades subjetivas em questão. Quanto mais tempo 

estas técnicas estiverem isoladas das confirmações face a face, menos provavelmente serão 

capazes de conservar o tom de realidade. A estrutura de plausibilidade é também a base 

social para a particular suspensão da dúvida, sem a qual a definição da realidade em questão 

não pode se conservar na consciência. Nesse ponto, foram interiorizadas e estão sendo 

continuamente reafirmadas sanções sociais específicas contra estas dúvidas desintegradoras 

da realidade. 

 Em situação de crise, os procedimentos são essencialmente os mesmos que na 

conservação rotineira, exceto que as confirmações da realidade devem se tornar explícitas e 

intensas. Freqüentemente são postas em jogo técnicas rituais. Embora o indivíduo possa 

improvisar procedimentos de sustentação da realidade em face da crise, a própria sociedade 

institui procedimentos específicos para situações reconhecidas como capazes de implicar o 

risco do colapso da realidade. Estar em sociedade já acarreta um contínuo processo de 

modificação da realidade subjetiva. Todavia, conforme Berger e Luckmann, devido à 

realidade subjetiva nunca ser totalmente socializada, ela não pode ser totalmente 

transformada por processos sociais. Entretanto, existem casos de transformação que parecem 
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totais quando comparados com modificações menores, as quais os autores chamam de 

alternações. 

 A alternação implica a reorganização do aparelho de conversa. Os participantes da 

conversa significativa mudam e na conversa com os novos outros significativos a realidade 

subjetiva é transformada. A mais importante exigência conceitual da alteração é a 

disponibilidade de um aparelho legitimador para a série completa da transformação. O que 

tem de ser legitimado não é somente a nova realidade, mas as etapas pelas quais é apropriada 

e mantida, e o abandono ou repúdio de todas as outras realidades. A re-socialização é como o 

corte do nó górdio do problema da coerência, consiste em renunciar à questão da coerência e 

reconstruir a realidade de novo. Os procedimentos de manutenção da coerência implicam 

também um remendo do passado, mas de maneira menos radical, uma abordagem ditada pelo 

fato de que em tais casos existe em geral uma associação contínua com pessoas e grupos que 

foram anteriormente significativos. 

 Falando de modo geral, é possível dizer que os procedimentos em questão têm caráter 

oposto. Na re-socialização o passado é reinterpretado para se harmonizar com a realidade 

presente, havendo a tendência a retrojetar no passado vários elementos que subjetivamente 

não eram acessíveis naquela época. Na socialização secundária, o presente é interpretado de 

modo a manter-se numa relação contínua com o passado, existindo a tendência a minimizar 

as transformações realmente ocorridas. Dito de outra maneira, a realidade básica para a re-

socialização é o presente, para a socialização secundária é o passado. 

 Entretanto, nem sempre o processo de socialização, segundo Berger e Luckmann, é 

realizado de forma perfeita, pois, quando mundos intensamente discordantes são transmitidos 

na socialização primária, o indivíduo defronta-se com a escolha de identidades delineadas 

apreendidas por ele como autênticas possibilidades biográficas. É então que aparece a 

possibilidade de uma identidade verdadeiramente oculta, dificilmente reconhecível, de 
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acordo com as tipificações objetivamente acessíveis. Presumivelmente todos os homens, uma 

vez socializados, são potenciais “traidores de si mesmos”. O problema interno desta traição 

torna-se, porém, muito mais complicado se, além disso, acarreta o problema de saber qual 

“eu” está sendo traído em algum momento determinado, problema criado logo que a 

identificação com diferentes outros significativos inclui diferentes outros generalizados. 

Pode-se admitir com certeza que a alternação permanece sendo uma ameaça durante toda a 

vida para qualquer realidade subjetiva que brote de tal conflito como resultado de qualquer 

opção, ameaça criada de uma vez por todas pela introdução da possibilidade de alternação na 

própria socialização primária. 

 A possibilidade do “individualismo”, isto é, da escolha individual entre realidades e 

identidades discrepantes, está diretamente ligada à possibilidade da socialização incompleta. 

Isso abre uma caixa de Pandora de escolhas “individualistas”, que finalmente generalizam-se, 

quer o curso biográfico do indivíduo tenha sido determinado pela escolha “certa” ou pela 

“errada”. O “individualista” surge como um tipo social particular, que tem pelo menos a 

possibilidade de migração entre muitos mundos exeqüíveis e construiu deliberada e 

conscientemente um “eu” com o “material” fornecido por um grande número de identidades 

que estavam ao seu alcance. 

 Urna outra importante situação que conduz à socialização imperfeita surge quando 

existem discordâncias entre a socialização primária e a secundária. A unidade da socialização 

primária é mantida, mas na socialização secundária aparecem realidades e identidades 

opostas, como opções subjetivas. Estas são naturalmente limitadas pelo contexto sócio-

estrutural do indivíduo. A identidade subjetivamente escolhida torna-se uma identidade de 

fantasia, objetivada dentro da consciência do indivíduo como seu “eu real”. Pode-se admitir 

que as pessoas sempre sonham com desejos impossíveis de serem realizados e coisas 

semelhantes. A peculiaridade desta particular fantasia reside na objetivação, no nível da 
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imaginação, de uma identidade diferente daquela objetivamente atribuída e anteriormente 

interiorizada na socialização primária. 

 Outra conseqüência muito importante, quando há discordância entre a socialização 

primária e a secundária, é a possibilidade do indivíduo ter relações com mundos discordantes, 

qualitativamente diferentes das relações nas situações anteriormente discutidas. Se na 

socialização primária aparecem mundos discordantes, o indivíduo tem a escolha de 

identificar-se com um deles e não com os outros, processo que, ocorrendo na socialização 

primária, carrega-se de alto grau de afetividade. 

 A apresentação de mundos discordantes na socialização secundária produz uma 

configuração inteiramente diferente. Na socialização secundária a interiorização não é 

obrigatoriamente acompanhada pela identificação, afetivamente carregada, com outros 

significativos. O indivíduo pode interiorizar diferentes realidades sem se identificar com elas. 

O indivíduo interioriza a nova realidade, mas em vez de fazer dela a sua realidade, utiliza-a 

como realidade para ser usada com especiais finalidades. 

 Uma sociedade na qual os mundos discrepantes são geralmente acessíveis em uma 

base de mercado acarreta particulares constelações da realidade e da identidade subjetivas. 

Haverá uma consciência geral cada vez maior da relatividade de todos os mundos, inclusive o 

do próprio indivíduo, que é então subjetivamente apreendido como “um mundo” e não como 

“o mundo”. Segue-se que a conduta institucionalizada do indivíduo será apreendida como 

“um papel”, do qual pode desligar-se em sua própria consciência e que “desempenha” com 

finalidade de manobra. Na situação contemporânea, isso implica na análise tanto do 

pluralismo da realidade quanto do pluralismo da identidade, referidos à dinâmica estrutural 

do industrialismo, particularmente à dinâmica dos padrões de estratificação social produzidos 

pelo industrialismo. 
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 Berger e Luckmann apresentam que a identidade é evidentemente um elemento-chave 

da realidade subjetiva e, tal como toda realidade subjetiva, acha-se em relação dialética com a 

sociedade. A identidade é formada por processos sociais. Uma vez cristalizada, é mantida, 

modificada ou mesmo remodelada pelas relações sociais. Os processos sociais implicados na 

formação e conservação da identidade são determinados pela estrutura social. Inversamente, 

as identidades produzidas pela interação do organismo, da consciência individual e da 

estrutura social reagem sobre a estrutura social dada, mantendo-a, modificando-a ou mesmo 

remodelando-a. As sociedades têm histórias, em cujos cursos emergem particulares 

identidades. Essas histórias, porém, são feitas por homens com identidades específicas. 

 

 

2.3 O praticante reflexivo de Donald A. Schön 
 

 Essa seção tem por objetivo explicitar de forma detalhada a idéia do praticante 

(profissional) reflexivo desenvolvida por Donald A. Schön. Para tal, vamos nos apoiar nos 

ombros desse autor, mais especificamente em sua obra The Reflective Practitioner, publicada 

em 1983. 

 Para Schön, com o desenvolvimento das sociedades, as profissões têm desempenhado 

cada vez mais um papel essencial para o funcionamento dessas sociedades. Nesse cenário, 

nossas instituições formais, sem exceção, se tornaram arenas para o exercício de atividades 

profissionais, e os profissionais passaram a ser intencionados como os (únicos) 

solucionadores e definidores de nossos problemas. 

 No entanto, conforme esse autor sugere, embora estejamos totalmente “dependentes” 

desses profissionais, a imagem deles ao longo dos anos vem sofrendo um drástico declínio 

perante a sociedade, devido ao fato de estarem perdendo sua supremacia, ou seja, de estarem 
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mostrando sinais claros que estão passando por uma crise de confiança no conhecimento 

profissional. Essa crise deve-se ao crescente ceticismo que a sociedade está tendo na 

capacidade e na eficácia dos profissionais em contribuir para o bem-estar dessa mesma 

sociedade, posto que no atual tempo/espaço o conhecimento que os profissionais dominam 

não é mais suficiente para responder às demandas que estão sendo requeridas. Em outras 

palavras, os profissionais (ou seus conhecimentos) estão falhando em resolver os problemas 

sociais da vida cotidiana, em prevenir a criação de novos problemas e em encontrar padrões 

(razoáveis) de competência para os seus clientes, entre outros.  

 Em parte, isso ocorre devido à orientação (epistemológica) dominante da prática 

desses profissionais, isto é, devido ao modelo da racionalidade técnica50. Essa orientação os 

tornam tomadores de decisão racionais; suas decisões são baseadas em um conhecimento 

sistematizado, que propicia a especialização, a padronização e o cientificismo das suas 

práticas, o que acaba inibindo sua reflexão sobre suas ações, pois, por considerar estáveis os 

problemas de sua vida cotidiana, não haveria por parte dos indivíduos um esforço para 

realizar suas atividades, já que os problemas se apresentariam de uma forma instrumental. 

 Entretanto, como elucida o próprio autor, os problemas da prática não se apresentam 

aos profissionais como estruturas bem-delineadas. Na verdade, eles tendem a não se 

apresentar como problemas, mas sim na forma de estruturas caóticas e indeterminadas, 

permeadas de incerteza, instabilidade e toda forma de conflito de valores que tem emergido 

do pluralismo que o espaço/tempo atual têm imposto aos (conhecimentos dos) profissionais. 

 Em suma, para Schön, o tipo de conhecimento que esses sujeitos possuem tem posto 

em xeque as suas habilidades de formular, solucionar, implementar problemas gerenciais e 
                                                 
50 De acordo com Schön (1983), a “racionalidade técnica” pode ser compreendida como uma epistemologia da 

prática derivada da filosofia positivista, construída nas próprias fundações da universidade moderna, dedicada 
à pesquisa. Essa racionalidade diz que os profissionais são aqueles que solucionam problemas instrumentais 
claros, selecionando os meios técnicos e funcionais (e.g. modelos matemáticos e algoritmos) mais apropriados 
para propósitos específicos, através da aplicação da teoria e da técnica derivadas de conhecimento sistemático, 
de preferência científico. 
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conseguir manter suas soluções em ambientes turbulentos. Isso tem nos levado a questionar 

até que ponto a educação baseada no modelo da racionalidade técnica per se é suficiente para 

que eles possam resolver as problemáticas da vida cotidiana. 

 Portanto, concordamos com o autor quando ele propõe que se deve educar esse 

profissional a refletir acerca de seu conhecimento e da sua prática cotidiana, ou seja, trata-se 

de torná-los sujeitos do mundo, não deixando que eles sejam em todos os momentos 

indivíduos. O sujeito, diferentemente do indivíduo, tem mais a contribuir com as 

organizações e com os outros, já que, por ser um agente reflexivo e produtor de sentido, ele 

possui uma visão de mundo mais adequada a essa nova “realidade” (REY, 2003). Dessa 

forma, podemos afirmar que, utilizar-se apenas do saber gerado pelo modelo da racionalidade 

técnica, é insuficiente para compreender o fenômeno do relacionamento e, por conseqüência, 

para conseguir atender às demandas do consumidor durante a dinâmica relacional, pois, por 

mais que um praticante (i.e., funcionário) possa conhecer um fenômeno (por meio da 

interação), baseado nesse conhecimento, ele somente terá uma visão instrumental e funcional 

de um fenômeno tão complexo quanto o relacional. 

 Essa falta de conhecimento completo e acurado da (complexidade) da estrutura do 

fenômeno não o possibilita a realizar uma descrição definitiva dele, mas sim, o possibilita a 

descrever, apenas no âmbito de seu vivido, a sua visão de mundo do fenômeno em questão 

(HUSSERL, 1931; MOUSTAKAS, 1994). Cada vez que o sujeito apercebe o fenômeno, ele o faz 

sob uma nova perspectiva, já que cada nova experiência do fenômeno adicionará novas 

propriedades e significados para ele, que o tornará um pouco diferente do que era. Então, é 

por meio do ato intencional que o sujeito percebe essas novas perspectivas do fenômeno, 

reflete acerca das “novidades”, testa intuitivamente os conhecimentos recém-adquiridos, 

aperfeiçoando assim sua prática. 
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 Dessa forma, para Schön, mesmo quando o praticante, de forma consciente, utiliza as 

teorias e técnicas científicas, ele é dependente das cognições, julgamentos e habilidades 

tácitas. A esse praticante que, de forma (intuitivamente) consciente reflete, utiliza o 

conhecimento científico e tácito, bem como que orienta a ação da sua prática com a 

finalidade de lidar com situações de incerteza, instabilidade, unicidade e conflito de valor, 

denomina-se praticante reflexivo. 

 Essa dinâmica de refletir a ação, de acordo com Schön, é basicamente estruturada por 

três formas de ação, a saber: conhecer-na-ação (knowing-in-action), reflexão-na-ação (reflect-

in-action) e prática (reflect-in-pratice). Além do conhecimento técnico-instrumental, há 

também um tipo de saber inerente à inteligência de ação, denominado pelo senso comum de 

conhecimento tácito e espontâneo, o qual é fortemente influenciado pela intuição (knowing-

in-action). O praticante possui conhecimentos de diversas áreas que não foram apreendidos 

através do modelo da racionalidade técnica e que irão influenciar a visão de mundo do sujeito 

sobre o fenômeno. Esses conhecimentos tácitos constroem normas tácitas que, quando 

institucionalizadas, direcionam o praticante a julgar, apreciar, valorar, entre outros, o 

fenômeno, ou seja, a intencioná-lo. Em suma, esses conhecimentos são ações, 

reconhecimentos, julgamentos, os quais o praticante utiliza de forma espontânea; 

conhecimento que o praticante não reflete a priori ou durante sua performance. 

 Se o senso comum reconhece o conhecer-na-ação, também reconhece que algumas 

vezes pensamos acerca do que estamos fazendo. Estamos sugerindo que um praticante pode 

refletir sobre o que está fazendo, assim como pode refletir sobre algo que está fazendo 

enquanto o faz (reflect-in-action). Embora nosso ato espontâneo de conhecer-na-ação 

geralmente nos permita dar conta de nossas tarefas, nem sempre é bem assim. Uma rotina 

comum pode produzir resultados inesperados, um erro que teima em resistir à correção, ou, 

ainda, resultando em que nossas ações não surtam mais o efeito esperado. Na maioria das 
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vezes, essa dinâmica de refletir-na-ação ocorre quando o praticante se surpreende durante sua 

experiência com o fenômeno. Quando meramente intuitiva, a performance espontânea produz 

nada mais do que os resultados já esperados para o fenômeno. Dessa maneira, o praticante 

não tende a refletir sobre a sua performance, nem tampouco acerca do fenômeno. Contudo, 

quando a performance intuitiva o direciona a surpresas, ao inesperado, entre outros, o 

praticante tende a responder através da reflexão de suas ações. Nesse processo, a reflexão 

tende a se focar inteiramente no resultado da ação, na ação em si, e no conhecimento 

intuitivo, implícito na ação. A partir dessa reflexão, do pensar e repensar do fenômeno, o 

praticante adquire novos conhecimentos, os internaliza (tornando-se tácitos), além de refletir 

suas ações em relação ao fenômeno, percebendo o objeto de uma nova perspectiva, no intuito 

de responder às demandas do objeto. 

 Nesse contexto, a reflexão do praticante serve como um “corretivo” para a 

aprendizagem. Através da reflexão, ele pode compreender e criticar o conhecimento tácito 

que desenvolveu por meio das experiências repetidas da prática especializada. Pode ainda 

construir novos significados a partir das situações de incerteza e unicidade, as quais ele pode 

se permitir experienciar, ou seja, os praticantes refletem a respeito de seu conhecimento da 

prática, visão de mundo do fenômeno. 

 Antes de darmos prosseguimento à estrutura dessa dinâmica reflexiva, gostaríamos de 

salientar o que distingue o conhecer-na-ação do refletir-na-ação. O primeiro ocorre quando o 

profissional responde à variação, ao invés de à surpresa (diante de um fato novo), porque as 

mudanças no contexto e na resposta nunca ultrapassam a fronteira do familiar. 

 Quando os praticantes refletem na e sobre a sua prática (reflect-in-pratice), eles estão 

(conscientemente) refletindo acerca dos horizontes do fenômeno, do seu sistema de 

conhecimento na prática, das normas tácitas e apreciações implícitas nos seus julgamentos e 

nas teorias, dos seus sentimentos para com determinada experiência com o fenômeno, na 
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intenção de adotar um curso particular de ação para resolver de acordo com sua construção 

do fenômeno, o problema que se apresenta. Dessa forma, o praticante pode criticar a 

compreensão inicial do fenômeno, construindo uma nova visão (forma de descrevê-lo) dele, 

chegando, às vezes, a criar, através de suas atuais experiências, novas teorias para solução da 

problemática. O profissional possui então uma visão sócio-construcionista da realidade. 

 

2.4 Definição de termos 
 

 A definição dos termos utilizados nesse estudo segue a abordagem da fenomenologia 

de Husserl e do sócio construcionismo de Berger e Luckmann como concepção básica de 

compreensão. Dessa forma, os termos a serem discutidos nas análises vão seguir a orientação 

dessas abordagens acima elucidadas. 

 Alternação: exige processos de re-socialização. A condição social mais importante é a 

possibilidade de dispor de uma estrutura efetiva de plausibilidade, isto é, de uma base social 

que sirva de “laboratório” da transformação. Esta estrutura de plausibilidade será oferecida 

ao indivíduo pelos outros significativos com os quais deve estabelecer forte identificação 

afetiva. Não é possível a transformação radical da realidade subjetiva (incluindo 

evidentemente a identidade) sem esta identificação, que inevitavelmente repete as 

experiências infantis da dependência emocional com relação aos outros significativos.  

 

Aniquilação: usa um mecanismo semelhante ao da terapêutica para liquidar conceitualmente 

tudo que está situado fora deste mesmo universo. É realizada com indivíduos ou grupos 

estranhos à sociedade em questão e por isso inelegíveis para a terapêutica.  
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Coisa – entende-se por coisa (Sache) não objetos físicos, mas o fenômeno como 

imediatamente dado a consciência. 

 

Colocação entre parêntesis: mecanismo da pesquisa fenomenológica que diz respeito ao 

esforço deliberado de pôr ao lado julgamentos ontológicos sobre a natureza e a essência de 

coisas, eventos e situações. Esse mecanismo também é denominado de epoqué. 

 

Cogitatio – refere-se à experiência (perceptual) consciente. 

  

Cogitatum – não é a experiência percebida, mas o objeto percebido. 

 

Essência (eidos) – representam as unidades básicas de entendimento comum de qualquer 

fenômeno, aquilo sem o que o próprio fenômeno não pode ser pensado. As essências são 

conceitos, isto é, objetos ideiais que nos permitem distinguir e classificar as “coisas”. A 

essência da “coisa” é constituída pelo invariante, que permanece idêntico através das 

variações. 

 

Eidos: termo grego que se refere aos aspectos gerais ou essenciais de qualquer objeto 

perceptível, em contrate com seus traços empíricos variáveis. E pertence à esfera de 

significados na qual se constituem os objetos de percepção e de cogitação. 

 

Epoqué: suspensão da crença nas características ontológicas dos objetos, fatos, etc., 

vivenciados. Os fenomenólogos insistem que devemos evitar os preconceitos ou as 

pressuposições a respeito do fenômeno, a fim de se evitar que os julgamentos a priori venha 

a ofuscar o surgimento da experiência natural. 
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Estrutura de plausibilidade: essa estrutura deve tornar-se o mundo do indivíduo, 

deslocando todos os outros mundos, especialmente o mundo que o indivíduo habitava antes 

de sua alternação. O indivíduo que executa a alternação desengaja-se de seu mundo anterior e 

da estrutura de plausibilidade que o sustentava, se possível corporalmente, e quando não, 

mentalmente.  

Evidência – é o modo originário da intencionalidade, isto é, o momento da consciência em 

que a própria coisa de que se fala se dá em carne e osso, em pessoa, à consciência, em que a 

intuição é preenchida. É um saber certo e indubitável. A evidência é um critério de verdade e 

de certeza. 

 

Experiência: compreende o ponto inicial básico de todas as considerações fenomenológicas. 

A experiência subjetiva imediatamente vivida flui espontaneamente e é dela que o sujeito 

vive e constitui o acúmulo de laços espontâneos e traços de memória referentes ao vivido em 

situações anteriores. Ela só seria subjetivamente significativa por meio do ato da reflexão, 

segundo o qual uma experiência essencialmente real é, em retrospectiva, conscientemente 

apreendida e cognitivamente constituída. No curso da vida, o sujeito compila um estoque de 

experiência, que o habilita a definir situações nas quais se encontra e a guiar sua conduta em 

torno delas. A experiência, na verdade, poder ser concebida também como atenção dirigida 

para objetos, reais ou imaginários, materiais ou ideais; e todos esses objetos são 

intencionados. Esse é um processo imanente de toda experiência; o objeto é constituído de 

modo aperceptivo na síntese de diferentes perspectivas das quais o objeto é de fato visto ou 

posteriormente relembrado de maneira tipificada. 

 

Fenômeno – aquilo que aparece à consciência, aquilo que é dado. 
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Filosofia transcendental – na perspectiva dessa filosofia todos os objetos do conhecimento 

estão relacionados com a experiência. O conhecimento dos objetos reside nas fontes 

subjetividade do “eu” (self). Immanuel Kant articulou três fontes: sensitiva (fenômeno 

empiricamente dado na percepção), imaginação (necessário para se atingir a síntese do 

conhecimento) e apercepção (a consciência da identidade das coisas). 

 

Função nômica do universo simbólico: ela propicia que sempre que um indivíduo encontre-

se em situações marginais de experiência possa retornar à realidade da vida cotidiana. Sua 

função ordenadora, por sua vez, fornece o nível mais alto de integração para os significados 

discrepantes realizados dentro da vida cotidiana na sociedade, legitimando os papéis 

cotidianos, as prioridades e os procedimentos operatórios e colocando-os no contexto do qua-

dro de referência mais geral concebível. 

 

Hábito: qualquer ação freqüentemente repetida torna-se moldada em um padrão, que pode 

em seguida ser reproduzido com economia de esforço e que é apreendido pelo executante 

como tal padrão. A formação do hábito acarreta o importante ganho psicológico de fazer 

estreitarem-se as opções. O hábito fornece a direção e a especialização da atividade que 

faltam no equipamento biológico do homem, aliviando assim o acúmulo de tensões 

resultantes dos impulsos não dirigidos. 

 

Horizonte: corresponde à junção da orla de impressões, fatores, memórias e considerações e 

expectativas com determinado centro ou núcleo de um fenômeno. As áreas da orla podem ser 

estruturadas e assim formar diversos horizontes em torno do mesmo núcleo de experiência 

consciente. 
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Idéias: em uma sociedade somente um grupo muito limitado de pessoas se empenha em 

produzir teorias, em ocupar-se de “idéias” – foco central da disciplina até então –, mas que 

todos os homens participam, de uma maneira ou de outra, do “conhecimento” por ela 

possuído. Sustentam que as formulações teóricas da realidade, quer sejam científicas ou 

filosóficas, quer sejam até mesmo mitológicas, não esgotam o que é “real” para os membros 

de uma sociedade.  

 

Ideologia: ocorre quando uma particular definição da realidade chega a se ligar a um 

interesse concreto de poder. O caráter distintivo da ideologia refere-se mais ao fato do 

mesmo universo global ser interpretado de diferentes maneiras, dependendo dos interesses 

concretos adquiridos dentro da sociedade em questão. Freqüentemente uma ideologia é aceita 

por um grupo por causa dos elementos teóricos específicos que são proveitosos aos seus 

interesses. Todo grupo empenhado num conflito social exige solidariedade. As ideologias 

geram solidariedade.  

 

Intencionalidade: seria a característica básica da consciência, como sendo a consciência de 

alguma coisa; dirigida para alguma coisa; e, por sua vez, é “determinada pelo objeto 

intencional do qual é uma consciência”. O objeto intencional, então, é o objeto intencionado 

e significado pelo indivíduo e isolado, por ele, por meio da atenção de apercepção e da 

atenção cognitiva. O ato intencional é aquele no e por meio do qual o sujeito vivencia um 

objeto, seja ele físico ou ideal. 
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Interiorização: consiste na apreensão ou interpretação imediata de um acontecimento 

objetivo como dotado de sentido, isto é, como manifestação de processos subjetivos de 

outrém, que desta maneira torna-se subjetivamente significativo para ele.  

 

Intersubjetividade: refere-se ao que é comum a vários indivíduos. Na vida diária, uma 

pessoa toma a existência de outras como pressuposto. Ela raciocina e age na hipótese de que 

esses outros são basicamente pessoas como ela própria, imbuídas de consciência e vontade, 

desejos e emoções. O conjunto de experiências no decorrer da vida de uma pessoa confirma e 

reforça a convicção de que, em princípio, e em circunstâncias de normalidade, pessoas em 

contato umas com as outras, pelo menos na medida em que são capazes de lidar umas com as 

outras com sucesso, “compreendem” umas às outras. 

 

Legitimação: um processo que trata de uma objetivação de sentido de “segunda ordem”. A 

legitimação produz novos significados, que servem para integrar os significados já ligados a 

processos institucionais díspares. A função da legitimação consiste em tornar objetivamente 

acessível e subjetivamente plausível as objetivações de “primeira ordem”, que foram 

institucionalizadas. 

 

Linguagem: pode ser aqui definida como sistema de sinais vocais, é o mais importante 

sistema de sinais da sociedade humana, segundo os autores. A linguagem tem origem e 

encontra sua referência primária na vida cotidiana, sendo arraigada na realidade do senso 

comum da vida diária. Sendo um sistema de sinais, a linguagem tem a qualidade da 

objetividade. Encontra-se a linguagem como uma facticidade externa a cada um, exercendo 

efeitos coercitivos sobre este. A linguagem força que se entre em seus padrões. Também 

tipifica as experiências, permitindo agrupá-las em amplas categorias. Desta maneira, as 



 

 

170

 

experiências biográficas de cada indivíduo estão sendo continuamente reunidas em ordens 

gerais de significados, objetiva e subjetivamente reais. 

 

Mundo da vida (Lebenswelt) – é o mundo onde se nasce e se morre, onde se herda uma 

tradição cultural, onde se comunica através da linguagem, onde se convive com outros seres 

viventes. O mundo vivido é configurado historicamente por uma passado e um presente, 

transmitido por tradições e expresso em uma linguagem. É o mundo de nossa cotidianidade, 

em cujo horizonte nos enquadramos para nos orientarmos. É a circunstância que rodeia o 

sujeito, seu Umwelt (mundo acerca de si) ou entorno: mundo de trabalho, da família, da 

cultura, dos usos e costumes. Em suma, é o mundo da existência concreta pre-científica onde 

se instala o homem. É um a priori das ciências, cujos resultados passarão a integrar o mesmo, 

que traduz as condições de possibilidade de um mundo como mundo histórico, com suas 

tradições, com seu presente e horizonte aberto ao futuro. A ciência não só emerge do mundo 

da vida, mas também repercute sobre ele, convertendo-o em um mundo impregnado 

cientificamente.  

 

Mundo da vida cotidiana: não somente é tomado como uma realidade certa pelos membros 

da sociedade na conduta subjetivamente dotada de sentido que imprimem a suas vidas, mas é 

um mundo que se origina no pensamento e na ação dos homens comuns, sendo afirmado 

como real por eles.  

 

Mundo intersubjetivo: cada indivíduo sabe que sua atitude com relação a este mundo 

corresponde à atitude dos outros, que eles também compreendem as objetivações graças às 

quais este mundo é ordenado, que eles também organizam este mundo em torno do “aqui e 

agora” de seu estar nele e neste têm projetos de trabalho. 
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Noema: é o objeto intencional, a coisa apercebida e vivenciada. 
 
  
Noesis:  refere-se ao ato de perceber, sentir, pensar, lembrar e julgar o objeto. É o processo 

de vivenciar esse objeto.  

 

Objetivações: manifesta-se em produtos da atividade humana que estão ao dispor tanto dos 

produtores quanto dos outros homens, como elementos que são de um mundo comum. Estas 

servem de índices mais ou menos duradouros dos processos subjetivos de seus produtores, 

permitindo que se estendam além da situação face a face em que podem ser diretamente 

apreendidas. 

 

Personalidade: é uma entidade reflexa, que retrata as atitudes tomadas pela primeira vez 

pelos outros significativos com relação ao indivíduo, que se torna o que é pela ação dos 

outros para ele significativos. Este processo não é unilateral nem mecanicista. Implica uma 

dialética entre a identificação pelos outros e a auto-identificação, entre a identidade 

objetivamente atribuída e a identidade subjetivamente apropriada. Os autores destacam 

importar mais para eles o fato do indivíduo não somente absorver os papéis e atitudes dos 

outros, mas nesse mesmo processo assumir o mundo deles. De fato, a identidade é 

objetivamente definida como localização em um certo mundo e só pode ser subjetivamente 

apropriada juntamente com este mundo. Receber uma identidade implica na atribuição de um 

lugar específico no mundo. A apropriação subjetiva da identidade e a apropriação subjetiva 

do mundo social são apenas aspectos diferentes do mesmo processo de interiorização, 

mediatizados pelos mesmos outros significativos. 
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Realidade: uma qualidade pertencente a fenômenos que se reconhece terem um ser 

independente de uma própria volição (não pode-se desejar que não existam); o conhecimento 

segundo, definem como a certeza de que os fenômenos são reais e possuem características 

específicas. 

 

Realidade Objetivada: cada segmento inteiro do mundo social é objetivado pelo 

“conhecimento”, que pode ser confirmado na experiência, tornando-se em seguida 

sistematicamente organizado como corpo de conhecimento. Este corpo de conhecimento é 

transmitido à geração seguinte e aprendido como verdade objetiva no curso da socialização, 

interiorizando-se assim como realidade subjetiva. Esta realidade por sua vez tem o poder de 

configurar o indivíduo. Produzirá um tipo específico de pessoa cuja identidade e biografia 

têm significação somente num universo constituído pelo mencionado corpo de conhecimento, 

seja em sua totalidade ou em parte.  

 

Reificação: constitui o grau extremo do processo de objetivação, pelo qual o mundo 

objetivado perde a inteligibilidade que possui como empreendimento humano e fixa-se como 

uma facticidade não-humana, em que a relação real entre o homem e seu mundo é invertida 

na consciência. O homem, o produtor de um mundo, é apreendido como produto deste, e a 

atividade humana como um epifenômeno de processos não-humanos. Os significados 

humanos não são mais entendidos como produzindo o mundo, mas como sendo, por sua vez, 

produtos da “natureza das coisas”. Paradoxalmente, o homem é capaz de produzir uma 

realidade que o nega. 
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Retorno “às coisas mesmas” – é retornar a este mundo anterior ao conhecimento do qual o 

conhecimento sempre fala, e em relação ao qual toda determinação cientifica é abstrata, 

significativa e dependente. 

 

Sedimentação: trata de uma dinâmica intersubjetiva que ocorre quando vários indivíduos 

participam de uma biografia comum, cujas experiências se incorporam em um acervo comum 

de conhecimento. Esta sedimentação intersubjetiva só pode ser verdadeiramente chamada 

social quando se objetivou em um sistema de sinais, que é quando surge a possibilidade de 

repetir-se a objetivação das experiências compartilhadas. 

 

Significação: a produção humana de sinais. Um sinal pode distinguir-se de outras 

objetivações por sua intenção explícita de servir de índice de significados subjetivos. Sem 

dúvida, todas as objetivações são susceptíveis de utilização como sinais, mesmo quando não 

foram primitivamente produzidas com esta intenção. Os sinais agrupam-se em um certo 

número de sistemas (e.g., gesticulatórios e artefatos materiais) Os sinais e os sistemas de 

sinais são objetivações, no sentido de serem objetivamente acessíveis além da expressão de 

intenções subjetivas “aqui e agora”. 

 

Socialização: pode ser definida como a ampla e consistente introdução de um indivíduo no 

mundo objetivo de uma sociedade ou de um setor dela. 

 

Subjetividade: no sentido imediato, o termo se refere exclusivamente a experiências, 

cogitações, motivos, etc. de um indivíduo concreto. Em termos restritos, o significado 

subjetivo inerente à conduta é sempre o significado que a pessoa que age atribui à sua própria 

conduta; consiste em seus motivos, ou seja, as razões para agir e objetivos, planos imediatos 
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ou a longo prazo, sua definição da situação e de outras pessoas, sua concepção de seu próprio 

papel numa situação dada. 

 

Temporalidade: é uma propriedade intrínseca da consciência. A corrente de consciência é 

sempre ordenada temporalmente. O mundo da vida cotidiana tem seu próprio padrão do 

tempo, que é acessível intersubjetivamente. O tempo padrão pode ser compreendido como a 

interseção entre o tempo cósmico e seu calendário socialmente estabelecido, baseado nas 

seqüências temporais da natureza, por um lado, e no tempo interior por outro, nunca havendo 

completa simultaneidade entre estes níveis de temporalidade, como pode claramente ser 

percebido pela experiência da espera. Além disto, a estrutura temporal da vida cotidiana 

coloca-se em face de uma facticidade que se tem de levar em conta. O tempo que é 

encontrado na realidade diária é contínuo e finito. Só se dispõe de certa quantidade de tempo 

e o conhecimento deste fato afeta a atitude de cada um com relação a seus projetos. A espera 

torna-se ansiosa conforme o grau em que a finitude do tempo incide sobre o projeto. Também 

a mesma estrutura temporal fornece a historicidade que determina a situação de cada 

indivíduo no mundo da vida cotidiana. A estrutura temporal da vida cotidiana não somente 

impõe seqüências predeterminantes à programação de um único dia mas impõe-se também à 

biografia de cada indivíduo em sua totalidade.  

 

Terapêutica: acarreta a aplicação do mecanismo conceitual a fim de assegurar que os 

discordantes atuais ou potenciais se conservem dentro das definições institucionalizadas da 

realidade. A conduta do dissidente desafia a realidade social como tal, pondo em questão seus 

procedimentos operatórios cognoscitivos admitidos como certos. A terapêutica ressocializa o 

transviado, re-introduzindo-o na realidade objetiva do universo simbólico da sociedade.  
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Transcendetal – para Immanuel Kant transcendental siginifica possibilidade de ou uso a 

priori do conhecimento; todavia Husserl está utilizando num sentido mais amplo do que o de 

Kant, para indicar aquele motivo original, o qual, após Descartes, confere um sentido às 

filosofias modernas e no qual todas elas que desejam atingir uma forma pura de suas tarefas e 

uma estrutura sistemática obtendo por assim dizer a si mesma. É o motivo de retorno às 

fontes últimas de todas as formações cognoscitivas. Radicalmente, é o motivo de uma 

filosofia universal fundada puramente sobre estas fontes e, portanto definitivamente fundada. 

 

Universo Simbólico: as origens de um universo simbólico têm raízes na constituição do 

homem. Se o homem em sociedade é um construtor do mundo, isto se deve a ser 

constitucionalmente aberto para o mundo, o que já implica um conflito entre ordem e caos. O 

homem, ao se exteriorizar, constrói o mundo no qual se exterioriza a si mesmo. No processo 

de exteriorização projeta na realidade seus próprios significados. Os universos simbólicos, 

que proclamam ser toda realidade humanamente dotada de sentido e apelam para o cosmo 

inteiro a fim de significar a validade da existência humana, constituem as extensões máximas 

desta projeção. 

 Explanado o aporte epistemológico que foi utilizado nessa investigação, na próxima 

seção iremos elucidar os caminhos trilhados para termos acesso aos nossos co-pesquisadores. 

Além disso, elucidaremos a maneira como analisamos os dados e, por fim, os critérios que 

foram utilizados para a validade e a confiabilidade da pesquisa. 
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3  [Nossos] Caminhos trilhados 
 
 
3.1 Trajetória percorrida aos nossos co-pesquisadores 

 

 Devido a se tratar de uma filosofia, a fenomenologia não estabelece a priori critérios 

rígidos para localização e seleção dos co-pesquisadores. Contudo, no que se refere à escolha 

dos mesmos, a maioria dos estudiosos (e.g., CRESWELL, 1998; MOUSTAKAS, 1994) 

convergem em pelo menos dois pressupostos essenciais: 1) sejam pessoas que possuam 

experiência vivida do fenômeno a ser estudado e 2) tenham capacidade de articular e externar 

conscientemente suas experiências a cerca do vivido no fenômeno.  

 Por conta da impossibilidade de entrevistarmos a marca per se, já que, devido a ela 

ser um objeto inanimado, a mesma só possui “vida” por meio dos seus pontos de contato 

(e.g., restaurantes, propagandas, funcionários). Então, para clarificarmos o significado do 

fenômeno relacional marca-consumidor sob a perspectiva da persona, optamos por “ouvir” a 

voz dela por meio dos funcionários de contato que a representam [simulam] durante as 

interações com o consumidor. Assim, foi por intermédio dos funcionários da marca, que 

tornamos possível que a voz dela emanasse nas entrevistas que realizamos com os mesmos 

acerca do relacionamento investigado. Tal escolha se justifica porque como clarificamos esse 

fenômeno por intermédio do acesso as estruturas do plano da consciência do “eu” [self], as 

demais formas (e.g., propagandas) pela qual a marca interage com o outro e objetiva sua voz, 

não nos possibilitava realizarmos um estudo fenomenológico. Além disso, devido aos 

funcionários partilharem do mesmo mundo da McDonalds e vivenciarem o cotidiano do 
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fenômeno em questão, eles puderam ser considerados casos51 válidos para o estudo em 

questão. 

 Todavia, conforme exposto na seção Gênese da nossa problemática, por estarmos 

investigando o fenômeno relacional sob o “horizonte” das interações existentes entre sujeito-

sujeito, nem todos os funcionários da marca que se relacionam com o consumidor foram 

considerados como possíveis co-pesquisadores, posto que, não assumem a condição de 

sujeito (i.e., praticante reflexivo) no relacionamento marca-consumidor. Dessa forma, dentre 

os diversos “tipos” de funcionários da McDonalds (e.g., McBoys e consultores) decidimos 

optar pelos gerentes como nossos co-pesquisadores, haja vista que, como nos sugere Schön 

(1983), eles durante o desempenho de suas atividades refletem sobre o conhecimento 

estabelecido, bem como sobre suas ações, assumindo assim a condição de sujeito nas práticas 

da organização e no relacionamento com o consumidor. Dessa maneira, eles são em essência 

praticantes reflexivos. Portanto, devido a vivenciarem o fenômeno organizacional no seu 

cotidiano de vida, os gerentes são conscientes de que nas suas relações com os consumidores, 

eles representam as organizações (SCHÖN, 1983).  

 Outra razão para a escolha dos gerentes como co-pesquisadores dessa investigação 

provem da compreensão de Husserl (1931) acerca da construção intersubjetiva do mundo da 

vida, mais especificamente, da relação existente entre o mundo a respeito do sujeito e o 

mundo acerca dos outros. Como vivemos em um mundo partilhado com os outros, ou seja, 

devido a realidade na qual o sujeito existe não ser composta apenas por sua voz, mas pelas 

demais vozes que constituem a mesma, ao acessarmos o conhecimento “contido” no plano da 

consciência, esse conhecimento não é apenas de um “ser”, mas de todos os “seres” que 

compartilham desse mundo. Dessa forma, a escolha do gerente enquanto co-pesquisador foi 

plausível, pois, dentro do seu discurso não havia somente a objetivação da sua voz, mas 

                                                 
51 Caso refere-se a qualquer unidade de coleta (MILES e HUBERMANN, 1994). 
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também das demais vozes que compõem a marca. Em outras palavras, a voz do gerente é 

permeada e contém as outras vozes (e.g., consultores, treinadores, McBoys) existentes na 

marca. Então, baseado no argumento exposto nesse parágrafo, para clarificarmos o fenômeno 

em questão, não necessitamos entrevistar todos os funcionários que compõe a McDonalds, 

mas somente o gerente, pois, de acordo com a polifonia da sua estrutura gramatical, ele 

representa as outras vozes da marca. 

 Ademais, alguns motivos instrumentais foram levados em consideração na escolha 

dos gerentes, a saber: estar a pelo menos quatro anos no sistema McDonalds, o que lhes 

propiciam ter um conhecimento mais amplo da socialização primária da marca do que os 

funcionários mais novos e; por serem funcionários de linha-de-frente, eles participam do dia-

dia do “balcão” da marca, o que lhes possibilitam experienciar o fenômeno relacional com o 

consumidor, como parte de sua vida cotidiana, o mesmo não podendo ser afirmado no que 

tange, por exemplo, aos consultores. 

 No que se refere à quantidade de co-pesquisadores a serem entrevistados nessa 

investigação, não há nos estudos fenomenológicos (e.g., PATTON, 1990; SANDERS, 1982) 

referência quanto a um número ótimo de co-pesquisadores que podem participar de uma 

pesquisa. Nesse contexto, como a fenomenologia advoga não existir regras específicas 

capazes de estabelecer com precisão tal número, a quantidade de entrevistados será 

estabelecida de acordo com a complexidade do fenômeno a ser investigado (SANDERS, 1982). 

De fato, na literatura há registros de estudos qualitativos de base fenomenológica com 

número de co-pesquisadores que variaram de 1 a 325 pessoas (CRESWELL, 1998).  

 Todavia, seguimos a recomendação proposta por Miles e Hubermann (1994) para 

estabelecermos o número de co-pesquisadores que entrevistamos nesse estudo. Assim, foi por 

meio do critério de saturação das respostas das entrevistas, ou seja, no momento em que os 

discursos não constituíam contribuições adicionais significativas para as análises de dados e 
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reflexões do estudo, que decidimos depois de realizadas 05 entrevistas, que não era mais 

necessário continuarmos entrevistando. 

 O processo de constituição de quem são nossos co-pesquisadores nessa investigação, 

ou seja, o procedimento de triagem e escolha dos entrevistados contou inicialmente com o 

auxilio do consultor do sistema McDonalds, o senhor Luiz Eduardo. De fato, foi por meio do 

consultor, que tivemos acesso aos gerentes, pois, eles nos relataram que somente poderiam 

nos ceder a entrevista, caso tivessem o consentimento da corporação McDonalds. Nesse 

sentido, para obtermos o depoimento dos mesmos, entramos em contato com o consultor, que 

nos permitiu realizar essa pesquisa mediante elucidação do propósito da nossa investigação, 

bem como depois de termos disponibilizado ao mesmo o protocolo de pesquisa utilizado.  

 Dessa maneira, o consultor foi de vital importância na escolha dos co-pesquisadores, 

posto que, por conhecer quem são os gerentes da marca, ele funcionou como um filtro, que 

nos indicou preliminarmente aqueles os quais ele considerava os mais aptos, ou seja, os que 

na sua concepção tinham maior conhecimento sobre a socialização primária da marca, 

possuíam um bom relacionamento com os consumidores e poder de abstração para participar 

da nossa pesquisa.  

 Contudo, nem todos os gerentes indicados pelo consultor puderam ser nossos co-

pesquisadores, pois, eles não atenderam alguns pressupostos de natureza pragmática, a saber: 

o entrevistado tem de estar interessado em compreender a natureza e o significado do 

fenômeno; disposto a participar de uma entrevista em profundidade; permitir ao pesquisador 

gravar a entrevista e consentir ao mesmo publicar os dados na dissertação, bem como em 

demais publicações (MOUTAKAS, 1994). Assim, após consentimento do consultor, 

contatamos pessoalmente os gerentes no universo familiar em que estavam inseridos 

(contexto de trabalho), nos apresentamos e conversamos com todos a respeito da pesquisa, 

explicando-lhes do que se tratava o estudo, investigação do fenômeno relacionamento marca-
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consumidor,  perguntamos se eles estariam interessados em participar, e por fim lhes 

solicitamos que se colocassem a nossa disposição para podermos gravar suas experiências 

vida no fenômeno em questão.  

 Desse modo, a triagem e a escolha definitiva dos gerentes foi realizada de forma 

intencional pelos pesquisadores, isto é, dentre os gerentes indicados pelo consultor, foi por 

meio da subjetividade dos pesquisadores em conformidade com os pressupostos sinalizados 

acima, que determinamos quais seriam os gerentes que fariam parte desse estudo.  

Nesse sentido, foram entrevistados ao todo 06 gerentes das McDonalds da Região 

Metropolitana de Recife, no período de Outubro a Novembro de 2003, sendo que, basilados 

nos critérios elucidados acima, 05 gerentes foram considerados válidos como co-

pesquisadores dessa dissertação. 

  Compreendida a trajetória percorrida até nossos co-pesquisadores, iremos explanar na 

próxima seção como por meio da entrevista nos acessamos o mundo da vida dos nossos co-

pesquisadores.  

 

 

3.2 Como acessamos a Lebenswelt dos nossos co-

pesquisadores 

 A entrevista em profundidade, nas ciências sociais, tem sido considerada uma das 

“armas” qualitativas mais poderosas para se compreender a complexidade dos fenômenos. De 

fato, na pesquisa de cunho fenomenológico, essa entrevista é um recurso fundamental para os 

pesquisadores, pois possibilita aos mesmos obterem a descrição do fenômeno investigado, 

por meio do acesso e desvelamento do mundo da vida do co-pesquisador. O pesquisador, 

então, é capaz de ter acesso à subjetividade (imanência) do interlocutor, por meio das 
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objetivações que o último realiza sobre seu vivido nos fenômenos (experienciados) 

(CARVALHO, 1991; MCCRACKEN,1988). Dito de outra maneira, por intermédio da entrevista é 

possível compreender como determinado fenômeno é intencionado no plano da consciência 

do co-pesquisador. Com isso, o entrevistador clarificará como o seu interlocutor apreende o 

significado das “coisas” e gera sentido aos objetos os quais estabelece relacionamento e, se 

faz existir. Tal fato nos possibilita num espectro mais amplo compreender em profundidade 

as estruturas social, político, ideológico e cultural de determinado fenômeno.  

Essa perspectiva quanto à entrevista fenomenológica pode ser corroborada por 

Carvalho (1991), pois, ela reconhece que esse encontro propicia o emergir da alteridade 

radical do outro, o qual propicia ao co-pesquisador por meio da reflexividade uma maior 

compreensão do fenômeno, e de si próprio, ao acessar a subjetividade do pesquisador, e vice-

versa. Essa idéia pode ser perfeitamente compreendida no trecho destacado abaixo: 

[...] A entrevista se dá sob a forma de existência situada no encontro. O 
encontro existencial não é programado. Ele é um fenômeno que se apresenta 
de maneira imprevisível, ou seja, é um acontecimento com o qual me 
defronto e que vão me exigir de mim um posicionamento. O encontro 
apresenta a alteridade radical do outro com o qual me deparo, me defronto e 
que me obriga a reconhecer que é uma realidade estranha a mim, que tem a 
sua identidade própria, fazendo-me, pois apelo a meu descentramento de 
mim mesmo, indo, intencionalmente, à compreensão empática deste outro 
que aí está diante de mim. São duas pessoas ou mais pessoas que, por assim 
dizer, são iguais em sua pessoalidade e que se chocam, se defrontam, se 
confrontam e se encontram. O homem é sacudido em seu eu no encontro 
com o outro e ele deve mudar a sua vida. O homem é colocado à prova no 
encontro. E na entrevista essa prova é mútua (CARVALHO, 1991, p. 7-8).    
 

 Diante do exposto, devido ao interesse recair na vivência por parte da persona acerca 

do fenômeno relacional marca-consumidor, torna-se essencial acessar como esse vivido 

ocorreu e/ou está ocorrendo, bem como que significados e sentidos as experiências de vida 

são atribuídos (cf. CARVALHO e VERGARA, 2002; MOREIRA, 2002). Desse modo, as 

entrevistas semi-estruturadas, que constituíam a forma de investigação desta pesquisa, foram 

direcionadas para a compreensão do significado do fenômeno relacionamento marca-
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consumidor sob o prisma da persona (gerentes). Vale salientar que os aspectos interessantes 

observados nas vivências dos co-pesquisadores não se detiveram apenas nas experiências, 

nem tão pouco nas suas ações de per se, senão na compreensão de nexos estruturais entre 

várias das suas ações e ou entre as ações de vários sujeitos diversos, num mesmo contexto.  

 Nesse sentido, inspirados nos estudos desenvolvidos por Triviños (1987), Denzin e 

Lincoln (1994), Creswell (1998) e Minayo (2000), realizamos a análise buscando não 

somente uma linguagem que seja a soma de pensamentos e idéias, mas sim a “fala 

originária”, a qual nos possibilitou a mediação com o outro e a comunicação com o mundo. 

Nesse sentido, procuramos indícios sobre os traços de personalidade, atitudes, 

comportamentos e experiências vividas pela persona, aqui representadas pelos gerentes, uma 

vez que o interesse de investigação visou ampliar o conhecimento sobre significados que ela 

atribui ao fenômeno relacional marca-consumidor.  Para tal, é necessário haver uma 

comunhão com quem fala, envolvendo-se com ele, a ponto de imbuir-se e impregnar-se com 

os seus gestos lingüísticos (CARVALHO, 1991). Tal fato se faz necessário, pois, no seu estudo 

Creswell (2002) já afirmava que os pesquisadores qualitativos deveriam estar mais preocupados 

com processos e significados do que apenas com resultados ou produtos de determinada ação 

humana. 

 Os princípios éticos atrelados à compreensão do fenômeno estudado, bem como ao 

relacionamento com o sujeito, ao tratamento dos relatos, à analise fenomenológica e à 

contribuição do estudo, não foram desprezados. De fato, as ciências sociais per se são 

guiadas por questões éticas, principalmente, por requerem a participação de humanos nas 

suas pesquisas. Nesse sentido, esse estudo foi permeado por padrões éticos, que visaram 

estabelecer critérios claros de pesquisa aos participantes, reconhecer a necessidade de 

confidência e de se ter o consentimento do sujeito, quanto à divulgação de seus relatos, e 

desenvolver processos que assegurem transparência da natureza, proposta, e requerimentos 
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dessa pesquisa. Tais cuidados éticos foram levados em consideração nessa pesquisa, pois não 

era nosso intuito disseminar as experiências de vida do sujeito com o fenômeno de forma 

abusiva e indevida. Em outras palavras, as informações que consideramos privadas (i.e., ritos 

e tradições sacras), aquelas que poderiam prejudicar a integridade do co-pesquisadores, 

foram removidas ou “disfarçadas” para proteger a identidade do mesmo, no momento em que 

foram trazidas a tona para o público.      

 Dando a continuidade à questão da dignidade e do bem-estar do interlocutor, 

Wiesenfeld (2000) nos elucida acerca das responsabilidades que temos com o outro ao 

descrevermos nos relatórios de pesquisa importantes aspectos da vida dele, sem qualquer 

forma de escrúpulo. Assim, esse autor nos previne quanto aos perigos de se desenvolver 

teorias e práticas com implicações importantes para a vida dos co-pesquisadores, os quais não 

possuíamos nenhum conhecimento anterior. Em vista do exposto, para evitar esses 

problemas, a pesquisa assumiu uma postura que levava-nos a uma relação com o sujeito 

enquanto co-pesquisador, o que nos possibilitou ultrapassar a dicotomia sujeito-objeto.  

Devido a entrevista ser um momento de alteridade intersubjetiva, nós e os nossos 

interlocutores durante a interação iluminávamos-nos um ao outro acerca dos significados do 

vivido. Todavia, tomamos o cuidado de não falar pelo co-pesquisador, senão de interpretar (e 

ajudá-lo a clarificar) de forma acurada o seu mundo da vida, mais especificamente seu 

cotidiano de vida no fenômeno. Assim, tivemos a consciência de que entrevista não foi 

apenas um momento em que o nosso interlocutor apenas “falou”, enquanto somente tinhamos 

de estar atento a “fala” daquele, posto que, por a interação [entrevista] ser uma dinâmica 

(relacional) dialógica intersubjetiva, não é apenas o co-pesquisador que objetiva sua 

subjetividade para o entrevistador, mas também o último objetiva sua imanência ao seu 

interlocutor, o que os tornam capazes de clarificarem em conjunto o significado do fenômeno 

(cf. CARVALHO, 1991; MCCRACKEN,1988; MOUSTAKAS, 1994). 
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 A realização da entrevista semi-estruturada e, por conseguinte, a resposta à indagação 

da dissertação, contou com o suporte e o uso de um protocolo de investigação que nos 

possibilitou uma série de benefícios, entre ele: a) manter foco, direção e escopo do discurso 

do co-pesquisador na clarificação do fenômeno relacional marca-consumidor, evitando assim 

problemas de desvio de tópico por parte do co-pesquisador durante o momento de realização 

da entrevista; b) guiou-nos em torno das questões que nos levaram a compreender o tecido 

(i.e., estrutura) cultural, social, político e ideológico do mundo da vida dos co-pesquisadores, 

logo do fenômeno em questão e; c) permitiu a garantia de cobertura em termos de informação 

necessária (i.e., categorias analíticas – aporte teórico – e culturais) ao caráter compreensivo 

do estudo. Vale salientar que esse protocolo de investigação foi construído com base nas 

orientações de McCracken (1988) e Moustakas (1994). 

  Seguindo as recomendações realizadas por Bauer e Gaskell (2002) e McCracken 

(1988), não iniciamos a entrevista diretamente com as perguntas do protocolo de pesquisa, 

mas sim, foram realizadas perguntas gerais, indiretas que versaram sobre o cotidiano do 

nosso interlocutor, tais questões são chamadas de “grand-tour”. Esse procedimento visou 

elucidar ao co-pesquisador os propósitos da investigação, por meio alguns comentários 

introdutórios sobre a pesquisa; agradecer a ele por ter concordado em participar da pesquisa; 

pedir permissão para gravar a sessão; demonstrar que estavamos interessados, curiosos, 

predispostos, preparados e motivados para escutarmos e testemunharmos o discurso (opinião) 

do co-pesquisador.  

Nesse momento também construimos em conjunto com o co-pesquisador uma 

atmosfera de confiança, de informalidade, que nos permitiu acessá-lo (sua subjetividade, 

mundo da vida) com maior facilidade, pois, ele se sentiu mais a vontade para discursar 

livremente sobre o fenômeno investigado. Após realizado essa etapa, iniciamos a entrevista 

propriamente dita com a seguinte pergunta de pesquisa básica: Qual o significado desse 
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relacionamento para você? Além desta, nos diálogos surgiram outras questões reflexivas 

decorrente dessa inicial, tais como: Fale-me sobre o que lhe conduziu a esta carreira. Como 

você descreveria o seu relacionamento com o seu consumidor? Fale-me sobre o que está 

contribuindo, isto é se algo está contribuindo, para você se relacionar com o seu consumidor. 

O que os seus consumidores só fazem com você? Você se identifica com o seu consumidor? 

Estas perguntas, geradas subseqüentemente, dentre outras, permitiram um conhecimento 

aprofundado das estruturas universalizantes de significado que os gerentes atribuíam ao 

fenômeno relacional marca-consumidor, bem como iluminaram elementos de 

contextualização relativos à relação. 

Na disposição de questões básicas do protocolo de investigação, houve momentos de 

intervenção eventual e sutil, quando os relatos dos nossos interlocutores nos direcionavam 

para discussões irrelevantes ao interesse de análise da pesquisa ou manifestavam expressões e 

conceitos que instigavam esclarecimentos, os quais, por sua vez, redundavam em outras 

questões mais aprofundadas52. Para facilitar a navegação das entrevistas permeada pelo 

escopo do estudo, elaboramos anotações de perguntas para nos orientar na interação com os 

nossos interlocutores, quanto a praxis, a reflexão e o diálogo intersubjetivo. As perguntas 

principais da dissertação vinculadas ao protocolo estão dispostas no apêndice C. 

 Nesta etapa, os co-pesquisadores discorram, de forma oral e livre, sobre elementos de 

sua vivência cotidiana, manifestando suas apercepções quanto a aspectos relacionados ao 

fenômeno em questão. Desse modo, foi possível a identificação de elementos de regularidade 

nas ações relembradas e interpretadas por eles muitas vezes como positivas e outras 

                                                 
52 Contudo, vale salientar que, embora exista um objetivo que conduz à entrevista, ela não é inflexível e rígida, 
pois o encontro com cada participante possui características peculiares a cada individuo. Revela-se, aqui, que o 
entrevistador com o co-pesquisador, constrói um momento particular de comunicação dialógica. O entrevistador 
busca criar uma situação em que o interlocutor sinta-se livre para se expressar naquilo que lhe foi solicitado. Há 
a evidência da intersubjetividade, ou seja, de envolvimento e troca entre o entrevistador e co-pesquisador, 
quando o primeiro vai buscar ouvir o relato do segundo sem emitir juízos de valor, mas tentando captar o relato 
tal como ele está sendo descrito (CARVALHO, 1991). 
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consideradas como erros. Por conta desses erros, eles levantavam reflexões tipificadas no 

tratamento da redução fenomenológica. 

 O critério de finalização da coleta de dados consistiu na adoção do procedimento de 

saturação das respostas das entrevistas. Portanto, houve intensa interação com os 

interlocutores, decorrendo daí uma construção de conhecimento comparável com a realidade 

concreta já concebida e refutada em hipóteses e pressupostos teóricos, além de terem 

emergido elementos não contemplados pelos estudos dos relacionamentos marca-consumidor 

que poderiam levar à discussão de determinadas concepções sobre o fenômeno em pauta. 

Para a inspiração no âmbito do tratamento dessas concepções recorremos à discussão de 

autores como Bogdan e Biklen, (1994) e Minayo (2000).  

 Nas entrevistas, partimos das percepções dos conteúdos relatados (comportamento 

verbal) e das observações de como eles são relatados (comportamento não-verbal) pelo co-

pesquisador, pelo seu ambiente, dos apontamentos de campo, de áudio e recursos do espaço 

de internet. Dessa forma, foram observados os indícios do fenômeno relacional marca-consumidor 

por meio das iniciativas, motivações, atitudes, expressões e comportamentos que denotaram 

aspectos subjetivos manifestados ao longo das entrevistas (DENZIN e LINCOLN, 1994; MOREIRA, 

2002; TRIVIÑOS, 1987). Os dados das anotações de campo registraram aspectos aparentes de 

ordem pessoal manifestados pelos co-pesquisadores, levados em consideração no processo da 

redução eidética e discussão sobre os resultados. 

  Os tópicos do procedimento metodológico incluem os detalhes da natureza da 

pesquisa, os critérios de seleção dos nossos interlocutores, a forma de coleta dos dados, o 

direcionamento para o tratamento e a validação, bem como o processo de análise dos dados 

para elaboração da resposta à indagação inicial do presente estudo. 

 Os procedimentos da pesquisa fenomenológica e a utilização da estratégia 

fenomenológica puderam prover as bases de compreensão do cotidiano, valores, atitudes e 
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comportamentos dos co-pesquisadores, ao buscar seus significados e elementos estruturais 

postos entre parêntesis e ao se examinar o conhecimento e a reflexão prática oriundos do 

senso comum (HOLSTEIN e GUBRIUM, 1994).  

 Uma das razões mais importantes da escolha metodológica de adoção da estratégia 

fenomenológica incidiu na idéia de que a fenomenologia está direcionada para inquirir sobre 

a essência da natureza do sujeito, no sentido de esclarecer de forma natural como ele é e o 

que faz (HUSSERL, 1931). O filósofo citado objetivava descobrir as estruturas essenciais e os 

relacionamentos do fenômeno, bem como os atos da consciência nos quais os eventos 

apareciam. Atentos ao fato de que o pesquisador necessita que os co-pesquisadores lhe 

relatem suas experiências, suas compreensões, seus sentimentos e suas impressões, tentamos 

sempre caminhar na busca de indicações do que constituísse de fato a visão de mundo que a 

persona tem do fenômeno a partir de sua própria percepção (CLARKE, 2002). 

 Diante do exposto, Oliva (1990) chama a atenção para o vínculo existente entre a 

plausibilidade epistemológica do problema de pesquisa enquanto critério de cientificidade 

associado a aspectos observáveis do fenômeno em consonância com a questão da relevância 

do estudo denominada por ele de significatividade cognitiva. Isso equivale a indicar as 

condições necessárias e plausíveis a serem satisfeitas por premissas que aspirem a enunciados 

científicos válidos. 

 Com essas preocupações epistemológicas em mente procuramos, no momento da 

entrevista, apreender os objetos da vida do sujeito para alcançar o conhecimento de uma 

vivência originária na forma do gesto, da linguagem ou da cultura, onde se efetuasse esta 

passagem, esta objetivação, segundo a qual a persona se definia nas formas culturais e 

histórico-existenciais. Tratamos, portanto, de obter uma compreensão de algo que acontece 

com a totalidade da alma, uma compreensão que é apreensão de algo que transcende o sujeito 

e não meramente da captação de uma razão (CARVALHO, 1991). 
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 Atentos ao caráter da fenomenologia como conhecimento que busca estudar não 

puramente o “ser”/”coisa”, nem puramente a representação ou aparência do “ser”/”coisa”, 

mas o “ser”/”coisa” tal como se apresenta no próprio fenômeno, este/esta sendo tudo aquilo 

que se pode levar à consciência, reconhecemos que essa corrente nos auxiliou a voltar para o 

estudo dos fenômenos puros, cuja tarefa reside na concepção dos significados das vivências 

do plano da consciência, como propõe o próprio Husserl (1931).  

 Para a entrevista em profundidade foi realizada a transcrição das gravações e 

posteriormente a redução fenomenológica, com enfoque na análise para compreensão do 

fenômeno relacional marca-consumidor por meio dos relatos das experiências de vida dos co-

pesquisadores (MINAYO, 2000; STABLEIN, 2001). Vale lembrar que reconhecemos a limitação 

no uso da redução, na medida em que as informações ficam sujeitas a serem percebidas apenas 

pelo ponto de vista do nosso interlocutor e segundo a compreensão do pesquisador (CRESWELL, 

1998; MINAYO, 2000; TRIVIÑOS, 1987). 

 Nessa etapa, as enunciações dos participantes já transcritas foram agrupadas por 

temas nominados pelos fenomenologistas “essências”, que levaram a aproximações com o 

sentido produzido e interpretado pelos co-pesquisadores e manifestado pela linguagem 

(MILES e HUBERMAN, 1994; SPINK, 2000). As análises das evidências contaram com 

sugestões propostas por Sanders (1982), cujas etapas correspondem a três estágios de 

tratamento dos conteúdos dos relatos, quais sejam: a) descrição do fenômeno tal como é 

revelado nas transcrições das entrevistas; b) levantamento e identificação de temas ou 

constantes que surgem das transcrições; c) junção dos temas em agrupamentos de essências 

que caracterizam a estrutura natural; no caso do estudo foram os temas emergentes da 

tipificação do fenômeno relacionamento marca-consumidor oriundos das narrativas dos 

nossos interlocutores. 
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 A análise das evidências advindas das entrevistas foi realizada de acordo com as 

categorias explicativas decodificadas dos temas transcritos. Após uma leitura geral das 

enunciações naturais, foi necessário realizar uma reconstrução dos relatos de acordo com os 

seus significados para o sujeito, a fim de se compreender em profundidade a factualidade das 

evidências. O quadro dessa experiência cotidiana se expressou pela regularidade e pelo senso 

comum expresso no sistema de tipificações (LINCOLN E GUBA, 1985; MILES e HUBERMAN, 

1994). 

 Na próxima seção, iremos elucidar como foi realizada, nessa investigação, [nossa] 

redução fenomenológica. 

 

 

3.3  A [nossa] redução fenomenológica 
 

 O filosofar por meio da fenomenologia transcendental (pura) nos direcionou a 

purificação do fenômeno relacional marca-consumidor de tudo que não lhe era essencial. A 

redução realizada nessa investigação nos permitiu acessarmos a consciência (transcendental) 

do “ser” da persona, apreendendo seu Eu puro, e, conseqüentemente, iluminando as 

estruturas universais do fenômeno investigado. Devido à concepção husserliana considerar 

que fenômeno seja aquilo que se manifesta à consciência como entidade dirigida a um 

intentum próprio (HUSSERL, 1931), no caso do fenômeno relacional marca-consumidor, a sua 

manifestação surgiu da captação da significação do ato intencional do sujeito (persona) que 

se relaciona com o outro (consumidor). Em outras palavras, como a intencionalidade conduz 

a redução, foi por intermédio das experiências de vida do sujeito acerca de seu cotidiano, que 

iluminamos a estrutura noético-noemática ou intencional da consciência fazendo-nos 

“descobrir” o objeto (fenômeno).  
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Os indícios de tal ato foram tratados neste trabalho fenomenológico no sentido de 

clarificar às essências (eidos) dos objetos peculiares ao intentum do fenômeno relacional, 

demarcado como meio fundamental para o estabelecimento do rigor da evidência (verdade). 

Portanto, a unidade desse fenômeno vai se dar pela adequação da verdade com a coisa do 

relacionar-se. 

 A forma de operar o rigor da redução fenomenológica no substrato de uma imersão na 

essência “apodítica”53 representa evidência fundadora do fenômeno. Nosso esforço consistiu 

na busca desse tipo de evidência para o alcance da “verdade” no que tange ao relacionamento 

marca-consumidor. Para tal, seguimos as sugestões propostas por Moustakas (1994) e Bicudo 

(2000) no que se refere aos procedimentos rigorosos para consecução da redução 

fenomenológica transcendental, buscando a postura radical da Fenomenologia de Edmund 

Husserl. Nesse sentido, iniciamos nossa incursão ao longo da redução realizando o processo 

da epoqué; logo após partimos para a redução da linguagem textual54 dos sujeitos, 

transcendemos a descrição dessa linguagem para a adentrarmos na descrição estrutural55 da 

experiência [variação imaginativa] e; por último, realizamos a síntese dos significados e 

essências do fenômeno em busca das estruturas universais do mesmo.      

Para clarificarmos o fenômeno relacional marca-consumidor descrevemos a 

linguagem textual dos discursos dos sujeitos, elucidando tais estruturas indicativas das 

evidências reveladas pela consciência transcendental do Eu (puro). De fato, a fenomenologia 

                                                 
53 Para Husserl (1931) — a publicação original desta obra é de 1968 — “evidência apodítica” é aquela que 

exclui toda dúvida possível. 
54 Essa descrição textual não pode ser compreendida apenas em termos das objetivações, mas também como 

atos internos da consciência, a experiência como tal, a relação entre fenômeno e o Eu puro (MOUTAKAS, 
1994). 

55 As estruturas do fenômeno podem ser compreendidas como a “ordem” embebida nas experiências cotidianas, 
as quais podem ser percebidas por meio de reflexão. Nesse sentido, enquanto a descrição textual envolve tanto 
o correlato noético e seu fluxo com o intuito e pré-reflexivo noema; a descrição estrutural refere-se aos atos da 
consciência de pensar, julgar, imaginar, desejar, no sentido de clarificar a essência do significado do 
fenômeno. Dito isso, texto e estrutura estão em constante relação, posto que, por a estrutura estar 
necessariamente imbricada na descrição textual, não é possível descrever a textura do fenômeno sem as 
noções implícitas da estrutura (MOUSTAKAS, 1994).  
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husserliana – por ser estrutural – nos possibilitou iluminarmos a estrutura do fenômeno, 

presente na descrição do vivido, por meio da busca pelo a priori no campo perceptual tal 

como aflora de modo simples e direto. Procuramos perceber a estrutura do fundo, o solo 

perceptivo que contextualiza a percepção. Na fenomenologia husserliana, o campo que 

reflete a experiência é tido como o mais importante para desnudar o pré-reflexivo (BICUDO, 

2000).   

Diante do exposto, colocamos entre parênteses (bracket) os fatos singulares 

reveladores da essência do fenômeno, pois nossa intenção residiu em assumir uma atitude 

radical de colocar em suspenso nossa crença da realidade [transcendente]. A epoqué, então, 

não duvida da existência do mundo, mas suspende apenas o juízo em relação a este existir. 

Posto que, por ser um instrumento de depuração radical na procura das evidências apodíticas, 

não visa duvidar do existir do mundo, tão pouco suprimi-lo, mas sim, encará-lo apenas sob o 

aspecto de fenômeno, como se apresenta a consciência. O processo de epoqué tornou-se uma 

constante na nossa redução, pois nos possibilitou ao decorrer da mesma, “limparmos” nossa 

mente até estarmos prontos para um encontro autêntico com as estruturas essenciais do 

fenômeno. Tal procedimento nos inclinou para a receptividade do fenômeno, bem como a 

percebermos suas aparências [horizontes] ou presenças, uma vez que, permitiu alcançarmos 

um estado de pré-suposições e em sermos abertos para receber a coisa tal qual emanasse no 

plano da consciência. Assim, imprimiu-se sentido às circunstancias, as quais o fenômeno em 

questão demonstrou sua concretude. Então, na condição de intérpretes do significado 

subjetivo do fenômeno para o interlocutor, encontramos nessa redução a forma de clarificar 

aquilo que o sujeito estava objetivando ao longo do contexto do que estava sendo dito, as 

essências universais. 

Seguindo a orientação teórico-metodológica de Bauer, Gaskell e Allum (2002) e 

Moustakas (1994) para facilitar o processo de interpretação e garantir sua consistência, após a 



 

 

192

 

transcrição das entrevistas realizadas junto aos cinco gerentes, solicitamos a um outro grupo 

de revisores para checar os conteúdos constantes nos relatos e fizemos uma terceira revisão e 

edição dessas narrações. Logo, a transcrição passou por formas trianguladas de verificação da 

coerência do escrito com o falado nas entrevistas pessoais. Em seguida, procedemos à leitura 

atenta da narrativa de cada um dos sujeitos para obtermos uma visão ampla dos conteúdos 

narrados. Esse procedimento envolveu uma descrição pré-reflexiva das coisas, tal como elas 

aparecem. A tarefa seguinte constituiu-se em reler a transcrição dos sujeitos a fim de 

identificar as unidades de significados, analisadas individualmente, referentes ao sentido 

desvelado do fenômeno, conforme expresso na linguagem da persona.  

Nessa etapa de reflexão consideramos cada horizonte e qualidade textual das 

transcrições, que nos permitiram entender a experiência do fenômeno, a ponto de 

identificarmos essas unidades. Reduzir o que fora textualmente significante e essencial no 

fenômeno, dependeu de nossa reflexão, bem como da habilidade de reconhecermos e 

descrevermos com claridade o relacionamento marca-consumidor. Vale salientar que tudo 

isso foi feito sem perder a preocupação com a maneira pela qual as respostas à pergunta da 

dissertação estivessem atreladas ao significado intersubjetivo atribuído ao questionamento 

qual o significado do fenômeno para aqueles sujeitos. No anexo A, apresentamos os 

fragmentos de relatos citados nas análises, aos quais recorremos para captar elementos 

essenciais do fenômeno. 

As unidades de significado (que representam nossa transcendência a descrição) 

relativas às categorias emergentes no processo da redução às essências foram captadas e 

registradas em relatório contendo três colunas: uma para os extratos das unidades de 

significado; outra para a compreensão do intérprete e do auditor, realizada pela análise da 

seqüência articulada de suas palavras e frases conforme a expressão de sua linguagem e; uma 

última coluna expositiva das relevâncias ou sínteses estruturais do esforço compreensivo que 
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intenta do historicamente vivido. Para ilustrar essa tarefa expomos, no apêndice A, uma 

amostra ilustrativa do tratamento de interpretação do mundo da vida de cada um dos 

entrevistados. 

 As essências ou os elementos do discurso denotam o teor de historicidade dos atos 

individuais dos entrevistados, atos esses revestidos do contexto de significados emergentes da 

estrutura desse discurso. Dessa forma, para operacionalizar a relevância intersubjetiva do 

fenômeno ao conjunto das relevâncias contidas nas narrativas dos sujeitos e salvaguardar as 

identidades próprias a cada um deles, lhes atribuímos uma ordenação de 1 a 5, 

respectivamente. Denominamos o primeiro sujeito de G1, indo na seqüência até o quinto, 

chamado de G5 e assim ordenados conforme o andamento de realização das análises de 

unidades de significado. Já as unidades de significado (UnSs), essas correspondem aos 

fragmentos do discurso do sujeito, cujo sentido da ação consciente é interpretada como sendo 

extraídas as suas essências. 

 Em conformidade com a abordagem compreensiva, à medida que foram retidos 

daquelas unidades de significado (UnS) elementos interpretativos de conteúdo histórico 

correspondentes às relevâncias relativas a cada um dos sujeitos, desenvolvemos as etapas de 

redução por sujeito e, em seguida, na compreensão do conjunto deles quanto à percepção 

coletiva do fenômeno relacional marca-consumidor. 

 A primeira etapa representou a seguinte composição por sujeito: do sujeito 1 (G1), 

emergiram 34 unidades de significado (UnSs); do sujeito 2 (G2), surgiram 14 UnSs; do 

terceiro (G3), 25 UnSs; do quarto (G4), 16 UnSs; e finalmente do quinto (G5) emergiram 26 

UnSs. Logo, o total das unidades de significados a serem interpretadas ao longo da redução 

correspondeu ao volume de 115 UnSs. 

 Vale esclarecer que as unidades de significado relativas aos sujeitos foram dispostas 

no estudo por meio de um parêntese que contém o primeiro numeral correspondente ao 
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sujeito ordenado pela seqüência explicitada anteriormente; e o segundo numeral refere-se à 

unidade de significado pertencente ao seu registro seguindo sua ordem seqüencial. Por 

exemplo, o parêntese (1.1) corresponde ao primeiro sujeito (G1) e à segunda unidade de 

significado interpretada e absorvida a sua essência estrutural, e assim sucessivamente até o 

parêntese (5.26), que representa o quinto sujeito e sua vigésima sexta e última unidade de 

significado correspondente a sua narrativa sobre o fenômeno. Para cada sujeito elaboramos 

um quadro contendo as essências a fim de expor a construção compreensiva das relevâncias 

ou tipicidades geradoras dos elementos categoriais que denominamos “temas” (Quadro 1 – 

apêndice A) 

 As reduções às essências das falas de cada sujeito foram categorizadas nos mega-

temas por compreenderem grandes temas consoantes à realidade da consciência intencional 

da persona. Assim, os mega-temas foram devidamente articulados conforme a teoria dos 

relacionamentos interpessoais e áreas afins que se coadunam, todos sob o arcabouço 

epistemológico da fenomenologia de Edmund Husserl. 

 A composição dos temas emergentes do conjunto das tipicidades e meta-temas 

oriundas da compreensão das unidades de significados está ilustrada nos quadros 2 e 3 – 

apêndice A. Desse tratamento das relevâncias unificado a cada sujeito, emergiram 115 temas 

referentes a G1; 60 de G2; 84 relativos a G3; 63 emergentes de G4 e 82 temas de G5, 

perfazendo um total sugestivo de 404 temas emergentes. Esses temas continuaram sendo 

integrados de modo a serem reduzidos na segunda etapa de redução eidética para um número 

de registro contendo as categorias de tipicidades que emergiram numa composição integrada 

em 280 temas. Essa segunda etapa da redução correspondeu à variação imaginativa, pois 

procuramos clarificar as descrições estruturais da experiência de vida dos gerentes, bem 

como os fatores subjacentes e precipitantes que se referiam ao que estava sendo 

experienciado, no ímpeto de integrarmos essas estruturas em essências (MOUSTAKAS, 1994). 
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Tal variação nos possibilitou, então, elucidar temas estruturais das descrições textuais com 

referência ao fenômeno investigado, permitindo-nos ilustrar as estruturas invariantes do 

relacionamento marca-consumidor.     

 Na terceira redução que buscou a compreensão mais exaustiva dos temas de modo a 

integrar-se dos mais específicos para os mais amplos, resultou na formulação de um registro 

contendo 69 mega-temas. Passando a outra redução que se definia num número de 11 temas. 

E, finalmente, chegamos a integrá-los nas estruturas universalizantes de 06 temas 

categóricos, quais foram: identidade, julgamento, confiança e comprometimento, 

desempenho, interação e afeto. A formalização da estrutura universalizante do fenômeno 

relacionamento marca-consumidor está exposta no apêndice B, vale ainda salientar que todos 

eles foram analisados conforme os sub-temas nas sessões relativas aos capítulos analíticos do 

estudo. Essa formalização correspondeu à etapa final da redução, isto é, a síntese da 

integração intuitivo dialética das descrições textual-estrutural dos sujeitos que representam as 

essências da experiência do fenômeno como um todo em determinada temporalidade. Em 

outras palavras, a síntese da redução fenomenológica foi proveniente da relação dialética 

entre as descrições textuais e estruturais das experiências do cotidiano.  

 

 
3.4 Qualidade e consistência 

 

 Ao iniciarmos a busca pela qualidade e consistência desse estudo, uma das primeiras 

preocupações foi a de externar nossa preocupação de permanecermos no movimento do 

pensar fenomenológico, respeitando-o como um saber filosófico. Devido a fenomenologia 

prescindir pressupostos teóricos e métodos de investigação próprios que conduzem à 

“verdade” (i.e., evidência), procuramos ficar atentos em conduzir nossa investigação com 

critérios de rigor da atitude fenomenológica, alguns dos quais foram elucidados na 
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apresentação da Redução Fenomenológica (seção 3.1) e na escolha dos co-pesquisadores 

(seção 3.3).  

Tais critérios, portanto, conforme o próprio Husserl (1931), não poderiam ser os 

mesmos assumidos como válidos e aprovados pelas ciências norteadas pela atitude natural, já 

que, conforme discutido anteriormente a fenomenologia propõe uma nova forma de se 

construir conhecimento, distinto das ciências positivistas. Contudo, historicamente, a ciência 

(social) tem preponderantemente se desenvolvido e construído conhecimento por meio de 

pesquisas de natureza quantitativa56, tais como experimento e survey. Essa ênfase em 

quantificar os fenômenos (sociais) deve-se à visão de mundo [paradigma] dominante da 

ciência advir da crença de que eles são algo supostamente estáticos, concretos e isoláveis, 

logo poder-se-ia desenvolver leis universais para se compreender a realidade (moderna) 

(BICUDO, 2000). A ciência, então, adotou o naturalismo [atitude natural] como (único) meio 

possível de se compreender e explicar a complexidade dos fenômenos (sociais), e, por 

conseguinte do mundo [realidade] natural. Dessa forma, regida pelo paradigma positivista, a 

ciência (moderna) concebe a apreensão da realidade por intermédio da mensuração dos 

fenômenos, focando seu esforço na verificação e falsificação de hipóteses, utilizando para tal, 

modelos matemáticos (DENZIN e LINCOLN, 1994; SILVERMAN, 1983).  

Todavia, como nos elucida Santos (2000) tal atitude e visão de mundo da ciência não 

seria a mais adequada para se compreender os fenômenos sociais, posto que, eles ocorrem 

                                                 
56 Por ser preponderantemente hipotético-dedutiva, a construção de saber proveniente das pesquisas de natureza 
quantitativa tem inicio com o desenvolvimento de teoria, a qual deve ser articulada de forma ideal como corpo 
de leis ou generalizações universais. Depois de formulada, proposições são derivadas da teoria, sendo elas 
submetidas a testes empíricos (i.e., hipóteses). As teorias são tidas como verdadeiras até o momento em que 
algum fato venha a surgir para falsificá-las (POPPER, 1972). Diante do exposto, toda teoria é passível de 
falsificação, ou seja, todo conceito, todo objeto científico pode ser transformado ou abandonado, caso deixe de 
oferecer uma solução satisfatória para resolver as problemáticas que os provocaram (BRUYNE et al., 1991). Em 
contrapartida, as investigações qualitativas, por assumirem (na maioria dos casos) uma abordagem indutiva e 
interpretativa, iniciam a edificação de conhecimento, eliciando-o diretamente dos dados investigados, por meio 
da dissecação de evidências descritivas de observação do fenômeno. Para tal, essas investigações despojam-se 
de teoria universal e da formulação de hipóteses (RISJORD et al., 2001).  
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dentro de contextos histórico-existenciais, são construídos socialmente pelas relações 

humanas, e possuem uma complexidade dispare daquela dos fenômenos da natureza. Assim, 

a transposição e aplicação literal dos princípios do paradigma positivista (e.g., leis naturais e 

universais, lógica racional matemática e modelo hipotético-dedutivo) realizada para explicar 

e predizer tais fenômenos, não fizeram com que a ciência social gerasse respostas, as quais 

resolvessem os problemas provenientes da modernidade, desacreditando assim a capacidade 

do paradigma moderno em solucionar e compreender a realidade por meio de sua 

mensuração. 

Por conta disso, um segmento de acadêmicos sociais romperam com essa visão 

paradigmática da modernidade, levando parte das pesquisas sociais e humanas não mais ao 

caminho exclusivo da mensuração (logo da atitude natural), mas ao da interpretação, à 

utilização de métodos qualitativos para clarificar os fenômenos (GUBA e LINCOLN, 1994). Tal 

fato contribuiu para que houvesse – por volta da década de 1960 nos Estados Unidos e da 

década de 1970 na Alemanha – a renascença da pesquisa qualitativa (FLICK, 2002), a qual 

teve suas abordagens, métodos e resultados obtidos, atraído crescentemente à atenção não 

apenas estudiosos da educação (FLICK, 2002), psicologia (RICHARDSON, 1996), ciências da 

saúde (MURRAY e CHAMBERLAIN, 1999), como também da área de marketing (FOURNIER, 

1994). Esse renascimento ocorreu justamente por a tradição qualitativa se configurar como 

uma alternativa a quantificação, já que nem todos os fenômenos (sociais) poderiam ser 

exclusivamente entendidos por esta útlima abordagem (DENZIN e LINCOLN, 1994).  

 Apesar da pesquisa de tradição qualitativa possuir massa crítica, ou seja, apresentar 

metodologias que possuem vínculo com preocupações características do pensamento crítico e 

de ideologias progressistas, além de desenvolver um saber acumulado com respeito a vários 

critérios implícitos (e por que não dizer explícitos também) em avaliar e guiar a construção 

do conhecimento (GASKELL e BAUER, 2002); tal tradição por conta da falta de “rigor” que 
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apresenta na consecução de suas pesquisas tem sido vista, freqüentemente, com desconfiança 

pelos acadêmicos que cultuam a chamada atitude natural (DENZIN e LINCOLN, 1994). Os 

estudos qualitativos têm sido sujeitos à crítica e avaliação na maneira como constroem o 

conhecimento (científico), por carecerem de critérios explícitos (i.e., transparência nos 

procedimentos e dos critérios de prática) sobre o que constitui uma “boa prática”, e até 

mesmo sobre a qualidade do processo de pesquisa (LONG e JOHNSON, 2000). Tais estudos, 

então, vêm sendo criticados em termos da obscuridade e esoterismo dos critérios de validade 

e confiabilidade57 (bem como das suas práticas e de seus procedimentos) utilizados para 

                                                 
57 Embora os critérios de validade e confiabilidade sejam considerados por diversos pesquisadores (e.g., DENZIN 

e LINCOLN, 1994; SILVERMAN, 1993) como “aparatos” legitimadores do conhecimento produzido pelas 
investigações científicas (pois é por intermédio deles que se consegue avaliar, julgar e confiar nas conclusões 
produzidas por um pesquisador), a utilização dos mesmos nos estudos qualitativos vem sendo severamente 
questionada pelos acadêmicos que pregam a “quantificação” dos fenômenos. Tal fato ocorre, por que o sentido 
difundido das idéias de validade e confiabilidade é aquele provindo da tradição quantitativa. Entretanto, 
alguns estudiosos (e.g., GASKELL e BAUER, 2002; LONG e JOHNSON, 2000; MILES e HUBBERMAN, 1994) 
sugerem que seria ingenuidade transpor tal compreensão vigente para as pesquisas de cunho qualitativo, uma 
vez que, por possuírem lógicas diferenciadas, a forma como validade e confiabilidade são intencionadas e, 
utilizadas, pelas duas tradições é e deve ser deveras distinto. Desta forma, os critérios de validade e de 
confiabilidade assumem aspectos diferentes em cada uma das tradições. Se adotarmos a ótica quantitativa, 
confiabilidade pode ser descrita como a consistência ou constância da mensuração de um instrumento 
(LOBIONDO-WOOD e HABER, 1998); ou, o grau de consistência ou dependência com o qual um instrumento 
mensura o atributo, o qual foi designado a mensurar (POLIT e HUNGLER, 1995); ou, refere-se ao grau de 
consistência com o qual instancias são acordadas para a mesma categoria por diferentes observadores, ou pelo 
mesmo observador em diferentes ocasiões (HAMMERSLEY, 1992). Em outras palavras, a confiabilidade nesse 
espectro visa explicitar “o quanto o teste é inteiramente consistente e apresenta os mesmos resultados em 
tentativas repetidas” (GASKELL e BAUER, 2002, P. 476). Nesse sentido, a concepção tradicional de 
confiabilidade foca na padronização dos instrumentos de coleta de dados, ou seja, na premissa de que os 
métodos de geração de dados podem ser conceitualizados como ferramentas, padronizadas, neutras e com 
ausência de vieses (LONG e JOHNSON, 2000). Mas, será que essa visão de mundo de confiabilidade é adequada 
para pesquisas que se utilizam de dados e métodos “não-padronizados”? Essencialmente, poderíamos 
responder que sim, por que em ambas as tradições de pesquisa, confiabilidade teria a mesma funcionalidade, 
ou seja, assegurar que a coleta de dados seja realizada de forma consistente livre de vieses, os quais poderiam 
deturpar a natureza do dado. Assim, onde residira o divisor de águas entre a perspectiva quantitativa e 
qualitativa no que se refere a esse construto? Tal resposta pode ser fornecida da seguinte forma: a 
confiabilidade nas pesquisas qualitativas pode ser alcançada de três diferentes formas, a saber, estabilidade, 
consistência e equivalência. A estabilidade é a segurança de que ao questionarmos o entrevistado com a 
mesma pergunta em diferentes momentos, ele produzirá respostas consistentes entre si; já consistência 
(interna) refere-se à integridade dos tópicos (temas, assuntos) inseridos em um entrevista ou questionário, de 
tal forma que as respostas dos entrevistados no tópico explorado sejam consistentes com o mesmo; e, 
finalmente, a equivalência é testada pelo uso de diferentes formas de se realizar uma mesma pergunta 
(mantendo seu significado original) durante a entrevista (cf. COOPER e SCHINDLER, 2003; LONG e JOHNSON, 
2000). No tocante a validade, ela (em termos quantitativos) pode ser definida como a(s) forma(s) de averiguar 
se o instrumento de medida está realmente mensurando o que se propõe a medir; ou, o quanto um instrumento 
capta o que deveria mensurar. A validade, então, “traz a idéia de propósito: não é um teste que é valido, mas a 
interpretação dos dados que surge de um procedimento especificado” (GASKELL e BAUER, 2002, P. 476). Para 
Babbie (2001), existem dois tipos de validade: a validade externa, cujos defensores advogam que o método 
deve definir de forma inequívoca o grau de generalização ou representatividade dos resultados encontrados; e 



 

 

199

 

construir saber, particularmente, quando comparadas com as (metodologias utilizadas pelas) 

pesquisas quantitativas, configurando uma postura de “vale tudo”, não indicando assim 

quaisquer critérios normativos comuns de qualidade (DENZIN e LINCOLN, 1994; GASKELL e 

BAUER, 2002).  

Tal postura evidenciada acima provém do desacreditar das ciências de atitude natural, 

quanto à capacidade da tradição qualitativa em construir critérios alternativos funcionalmente 

equivalentes aos quantitativos. Assim, a suposta falta de “competência” dos pesquisadores 

qualitativos em incorporar (e solucionar os problemas da) fidedignidade, representatividade e 

validade em seus estudos, tem feito com que o conjunto de critérios criados por eles (para 

avaliar e julgar a qualidade de suas pesquisas), seja visto com total franca rejeição por 

aqueles que criticam a idéia do desenvolvimento de critérios relevantes especificamente à 

tradição qualitativa (GASKELL e BAUER, 2002).  

Em vista do exposto, objetivando nos distanciar dessa postura de “vale tudo”, por um 

lado, e de revolta contra a “quantificação”, por outro, nós iremos apresentar nos parágrafos 

que se seguem, os critérios e práticas que foram utilizados nesta dissertação para conferir 

validade e confiabilidade à pesquisa fenomenológica, mais especificamente a descrição do 

fenômeno relacional marca-consumidor, bem como ao conhecimento construído por 

intermédio dela. Com isso, objetivamos legitimar o saber gerado por essa pesquisa, além de 

propiciar o estabelecimento de um referencial para discussão construtiva e revisão dos pares.  

                                                                                                                                                        
a validade interna, fundamentada no controle do delineamento, que consiste no princípio de que deve haver 
uma utilização precisa do método de modo a ser capaz de inferir adequadamente relações causais entre 
variáveis analisadas. Sob o prisma qualitativo, validade é significada da seguinte maneira: um discurso (relato) 
é valido ou verdadeiro se ele representar de forma acurada as estruturas do fenômeno que pretende descrever, 
explanar ou teorizar (cf. HAMMERSLEY, 1992). A validade é normalmente estabelecida por intermédio de três 
aspectos fundamentais: validade de conteúdo, validade de critério e validade de construto. O primeiro desses 
depende amplamente da composição dos entrevistados (amostragem) e da construção do instrumento de coleta 
de dados e, refere-se a forma como a totalidade do fenômeno sob investigação é obtida. A validade de critério 
é alcançada por meio da comparação entre o instrumento e achados com o aporte teórico adotado, para 
determinar a diferença entre o conhecimento já estabelecido com os novos emanados da investigação do 
fenômeno. Finalmente, a validade do construto é a proximidade do instrumento para com o construto em 
questão (GASKELL e BAUER, 2002; LONG e JOHNSON, 2000). 
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A objetividade desta investigação também está sendo avaliada em termos da validade 

e confiabilidade no sentido da qualidade e consistência de nossas observações e da escolha 

dos entrevistados. Para Kirk e Miller (1986) essa parece ser a forma de reduzir deturpações 

decorrentes de relatos enviesados por intenção de privacidade ou por desejabilidade social. 

 Uma forma de assegurar a consistência interna dos discursos dos co-pesquisadores 

residiu em utilizar notas de campo como relatos transcritos (acerca das observações de sinais 

não verbais objetivados na entrevista, do reconhecimento de mudanças não conscientes na 

entonação da voz dos pesquisados, assim como na ênfase dada pelo mesmo a algum ponto 

especifico de sua fala) durante o momento em que ele foi abordado e emitiu suas declarações 

a respeito do que lhe foi indagado. Para tal, seguimos as orientações de Lincoln e Guba 

(1985) e Miles e Huberman (1994). Além disso, como esses autores recomendam, 

recorremos à pessoa do auditor, que no caso foi representado pelo orientador na fase da 

coleta dos dados e na etapa de reflexões conclusivas quanto aos resultados das análises. 

 Outra forma de garantir confiabilidade aos dados dessa investigação foi por meio da 

triangulação58 das distintas fontes de informação, utilizando as descrições ricas e necessárias 

para integrar os resultados, como uma maneira de reduzir as desvantagens inerentes de se 

investigar o fenômeno relacional marca-consumidor por apenas um ponto de vista 

(CRESWELL, 2002; GASKELL e BAUER, 2002). Nessa pesquisa os discursos dos co-

pesquisadores foram inter e intra-triangulados, de fato, triangulamos os relatos dos gerentes 

entre si como uma forma de evidenciarmos as inconsistências/consistências, discrepâncias, 

discordâncias/concordâncias dos mesmos para com o fenômeno investigado, o que nos 

                                                 
58 A Triangulação é um modo de institucionalização de perspectivas e métodos teóricos, buscando reduzir as 
inconsistências e contradições de uma pesquisa (BAUER e GASKELL, 2002). A técnica ajuda a aperfeiçoar tanto a 
validade quanto a confiabilidade do construto, compondo um quadro mais evidente do fenômeno por meio da 
convergência, conforme Patton (2002). Neste sentido, Jick (1979) afirma que a triangulação é uma estratégia de 
pesquisa de validação convergente tanto de métodos múltiplos quanto de multi-tratamento dos dados relativos a 
um mesmo fenômeno. 
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propiciou estabelecer com mais clareza quais eram as unidades de significado e, 

consequentemente, as essências da estruturas do fenômeno relacionamento marca-

consumidor.  

Além disso, para assegurarmos que os relatos dos co-pesquisadores não eram pré-

elaborados, solicitamos durante o decorrer da entrevista que eles explicassem melhor 

determinado tópico em que os mesmos se encontravam em contradição, elucidando melhor 

suas idéias objetivadas. Ademais, houve casos que tivemos de acessar mais de uma vez o 

mesmo entrevistado para que clarear algum ponto obscuro de seu discurso. Diante do 

exposto, a validação do fenômeno por meio do respondente59 foi amplamente utilizado na 

clarificação da relação marca-consumidor como uma forma de garantir a estabilidade do 

estudo. Essa validação ocorreu durante a entrevista, conforme explicitado acima; mas 

também, após as transcrições de seus relatos, disponibilizamos as mesmas para os co-

pesquisadores, no intuito de que eles pudessem nos indicar se o que está escrito na 

transcrição reflete realmente o que os mesmos pretendiam nos objetivar. 

  Nesse processo de triangulação a auto-reflexão do pesquisador para evitar vieses 

interpretativos foi uma constante, pois, sempre buscávamos compreender os sentidos 

objetivados pelos gerentes, tendo como base nosso autoconhecimento. A alocação de uma 

pessoa distinta60 (no caso dessa investigação foi o orientador) juntamente com o pesquisador 

para acompanhar e participar (fazendo e elaborando perguntas aos entrevistados) das 

entrevistas, além da mobilização constante do auditor externo (external auditor) para 

                                                 
59 Essa validação também é conhecida como member check. 
60 A pessoa é denominada em inglês: peer debriefer. O peer debriefer é um colega ou outro pesquisador que 

explorar a analise realizada de uma pesquisa que não a sua.  Tal forma de garantir o rigor da pesquisa 
qualitativa, quando realizada, propicia credibilidade à determinada investigação.  Essa revisão pretende 
estimular as considerações e explorações de perspectivas adicionais, assim como explanações acerca de vários 
estágios do processo de coleta e analise de dados. Munido disso, o pesquisador consegue prevenir conclusões 
prematuras (LONG e JOHSON, 2000). 
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acompanhar o processo da pesquisa e a resposta às questões do estudo foram amplamente 

usados como forma de conferir credibilidade a pesquisa. 

A construção do corpus61 de pesquisa foi de suma importância para conferir 

confiabilidade e relevância a essa investigação. Os copora são “funcionalmente equivalente à 

amostra representativa e ao tamanho da amostra dos estudos quantitativos, porém com o 

objetivo distinto de maximizar a variedade de representações desconhecidas” (GASKELL e 

BAUER, 2002, p. 485). Como o tamanho da amostra não é tão importante na construção do 

corpus, mas sim se o mesmo é consistente, duas medidas foram tomadas nesse estudo para 

garantir tal consistência ao corpus: a escolha dos co-pesquisadores foi baseada em critérios 

rígidos e coerentes com a fenomenologia (conforme elucidado na seção 3.1) e; os princípios 

de finalização da coleta de dados foi realizado por meio da evidencia do saturar dos dados, ou 

seja, da saturação das entrevistas. 

Outro ponto de destaque para conferir qualidade e consistência a esse estudo foi o uso 

extenso de registros literais de fontes, denominado de descrição detalhada. Nessa etapa foram 

seguidas as recomendações de Gaskell e Bauer (2002, p. 485), as quais sugerem o seguinte: 

“[...] O registro do texto literal feito com acurada fidelidade é semelhante ao 
uso de notas de rodapé para o historiador: é a referencia da origem de uma 
afirmação. O leitor pode aceitar a interpretação oferecida ou chegar a um 
ponto de vista diferente. Evitando a prática ou a aparência de seleção 
cuidadosa e edição de pequenos extratos significativos com a finalidade de 
legitimar os preconceitos do escritor.”  

 

Nesse sentido, cabe, portanto, ao pesquisador proporcionar suficiente descrição do 

contexto sócio-histórico do cenário da pesquisa e dos sujeitos analisados e das fases de sua 

                                                 
61 A palavra corpus (latim; plural corpora) significa “corpo”/“conjunto”. Nas ciências históricas, corpus pode 
ser – inicialmente – compreendido como um conjunto de documentos, dados e informações textuais sobre 
determinado tema (cf. FERREIRA, 1999; CHENG, WARREN e XUN-FENG, 2003; BAUER e AAARTS, 2002). 
Entretanto, o corpus nem sempre é apenas constituído do conjunto temático de dados, documentos e 
informações textuais, pois um corpus é uma coleção finita de diversos materiais (sons, imagens, escritos, entre 
outros) determinada de forma arbitraria pelo “analista” que irá manipulá-lo, há uma extrapolação, em relação ao 
significado essencial do corpus, contemplando assim, a possibilidade de que ele possa ser composto por 
diversos materiais de linguagem, sejam eles textos, sons ou imagens (BARTHES, 1967; BAUER e AAARTS, 2002; 
SARDINHA, 2000). 
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elaboração para que os leitores fiquem aptos a determinar a proximidade de suas situações 

com o cenário relatado na pesquisa, e até se descobertas podem ser transferíveis (MERRIAN, 

1998). Dessa forma, além da descrição quanto aos critérios de escolha dos gerentes, 

dispusemos no apêndice A dessa investigação todas as unidades de significados, as quais 

consistiram de longos extratos literais do discurso do sujeito, acerca das experiências, 

atitudes, hábitos, credos e pensamentos; e, finalmente numa contextualização de eventos, 

pessoas, interações e observações de comportamento dos sujeitos (LEININGER, 1991).. 

 Quanto às limitações, o estudo qualitativo apresenta dificuldade de generalização no 

que diz respeito aos seus resultados. E seu caráter indutivo pode elucidar interpretações 

subjetivas adversas quanto aos resultados, conclusões e implicações acadêmicas e práticas, 

exigindo um senso crítico do pesquisador nas questões fundamentais inerentes ao campo do 

conhecimento. Conscientes disso cumpriu-nos renunciar à polivalência e buscar compreender 

as premissas, o bom senso e as perspectivas a serem adquiridas por meio do conhecimento 

íntimo com as questões conceituais, tradições, conflitos, paradoxos e estilos comunicativos, 

oriundos das práticas e redes de significados próprias da área (CARAHER, 1983). 

 A investigação fenomenológica, por sua vez, encontra-se mais posicionada no plano 

filosófico, adotando sempre a tradição qualitativa, para clarificar o que faz sentido para o 

sujeito. Todavia, por apresentar dificuldades de operacionalização metodológica, alguns 

questionamentos críticos quanto a cientificidade empírica da fenomenologia são 

constantemente lançados pelos cientistas das ciências naturais, tais como: como saber o que 

faz sentido para o sujeito? Ou, de que forma podemos atingir o ir-à-coisa-mesma? Pior ainda, 

como trabalhar com as descrições sem permanecer na atitude natural e olhar as coisas como 

conteúdos distintos? De fato, apesar do esforço de vários autores (e.g., BICUDO, 2000; 

MOUSTAKAS, 1994; SANDERS, 1982) em elucidar como proceder criteriosamente e 

rigorosamente com o método fenomenológico na pesquisa empírica, a enorme ausência de 
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unidade e de fatores comuns às variantes entre as diversas propostas (pois, cada estudioso 

desenvolver um o método próprio), tornou árduo e artesanal nosso procedimento 

metodológico para clarificar a realidade dos fenômenos, a análise de conhecimento da 

estrutura de consciência desse sujeito na sua generalidade ideal, e por fim, descortinar as 

essências estruturais como categorias analíticas que emergiram de evidências indicativas 

(CRESWELL, 1998; MILLES e HUBERMAN, 1994; MOREIRA, 2002). Na medida em que essas 

essências se vinculam a persona no plano relacional, coube-nos adotar posteriormente outras 

abordagens, como a concepção cognitivista de “categorias formais”, que inseriu os 

indivíduos, as relações, a intencionalidade e a independência entre eles (SMITH, 1999). 

 A reflexividade foi uma constante forma de atenuar elementos limitantes, 

contraditórios e inconsistentes que restringissem a qualidade das entrevistas e análises de 

campo. Assim, lembramos da orientação de Creswell (2002) e de Porter (1993) de que a 

reflexividade é um critério de confiabilidade e diz respeito ao pensar e repensar do fenômeno. 

Tal dinâmica gera transformação no pesquisador, pois à medida que ele (durante o processo 

de pesquisar) reflete sobre seus próprios pensamentos e valores, da mesma forma como ele 

examina as do respondente, o cientista vai se tornando uma pessoa diferente por considerar as 

inconsistências do estudo ao longo do processo permanente de realização. 

Desse modo, percebemos que o “sujeito”, “ser” relacional histórico-existencial, 

contribuiu para significar o nosso universo pesquisado, exigindo uma constante reflexão e 

reestruturação do nosso processo de questionamento e entrevistar, inclusive porque a 

constante auto-reflexão foi fundamental para evitar ou reduzir vieses interpretativos. 

Portanto, percebemos que, a cada momento, a reflexividade, no que diz respeito à nossa 

tarefa crítica na investigação, se modifica com o caminhar no sentido de aperfeiçoamento e 

de criação de um movimento próprio junto aos dados. Reconhecemos assim, que essa atitude 
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reflexiva manifesta a forma como os sujeitos refletem as questões recursivas da nossa 

consciência na direção do fenômeno.   

Em suma, é imperativo, num estudo qualitativo, desenvolver uma noção de contexto 

do sujeito que atue num intercâmbio direto com seu ambiente natural e se estabeleça por 

mediação das características particulares da sociedade a que pertence. Assim, quando se 

pretende estudar a evolução da sociedade humana, é necessário partir do exame empírico dos 

processos concretos da vida social que constituem condição da existência humana (GIDDENS, 

2000). 

Explicados os critérios de qualidade e consistência que pemeiam esse estudo, nas 

seções que estão por vir, elucidaremos o significado do fenômeno relacionamento marca-

consumidor. Em primeiro lugar, apresentaremos os temas e contextos fundamentais dessa 

relação, para depois, explicarmos as estruturas universais da experiência da persona. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

206

 

 

 

4 Compreendendo o significado do fenômeno 

relacionamento marca-consumidor 

 
 

4.1 Temas e contextos fundamentais subjacentes à 

experiência da persona 

 

 

4.1.1 Condicionantes relacionais 

 No fenômeno relacional marca-consumidor existem alguns condicionantes que 

impactam na dinâmica dialógica intersubjetiva dos parceiros. Os condicionantes, então, 

interferem na vida cotidiana do “nós” e podem ser decisivos no desenvolvimento ou na 

dissolução de uma determinada relação. Dessa forma, esses condicionantes apresentam-se 

como viabilizadores ou limitadores do relacionamento marca-consumidor. Com base nessa 

constatação, nas próximas seções, apresentaremos os aspectos que condicionam o fenômeno 

em questão, a saber: o dogmatismo da socialização primária da marca; a aprendizagem; as 

outras vozes do fenômeno relacional e a historicidade do relacionamento. 
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4.1.1.1 Dogmatismo da socialização primária da marca 

 Uma das maiores conseqüências da McDonaldização é a imposição de um padrão 

rígido que deve ser legitimado e seguido “ingenuamente” pelos parceiros do relacionamento 

marca-consumidor como um dogma (cf. RITZER, 2002). Esse padrão (representado pelas 

dimensões da McDonaldização) é institucionalizado no “nós” como algo pertencente à 

socialização primária da relação e, portanto, como um conjunto de princípios que aponta aos 

sujeitos as normas e regras do relacionamento (cf. BERGER e LUCKMANN, 2000). 

 Nesse sentido, o praticante intenta a socialização primária da marca como o pilar que 

lhe fora disponibilizado para que consiga objetivar no “nós” as tipificações da persona. Para 

tal, o sujeito, ao resgatar suas experiências de vida com a marca, conscientiza-se da 

importância que as tipificações funcionais (e.g., treinamento, cursos, competições) possuem 

para que os “seres” da marca (i.e., o sujeito e o “ele”) possam fazer com que o outro se 

identifique com ela (2.2). Desse modo, o treinamento inicial que o praticante recebe ao 

adentrar na marca é intencionado pelo sujeito como o meio que possui para compreender as 

tipificações da persona, para então poder objetivá-las ao consumidor, no ímpeto de “saciar” a 

falta do outro, estabelecendo assim a existência do “nós” (1.1). 

 Ao se conscientizar que a marca “trabalha com alimentos”, o sujeito compreende o 

porquê dela se preocupar em treinar constantemente os seus “seres”, haja vista que é por 

meio do treinamento que a persona conseguirá fazer com que o praticante se conscientize de 

que deve objetivar “corretamente” o “padrão QSLV62” ao outro, no intuito de propiciar bem-

estar ao consumidor, de forma que ele se identifique com ela (5.21). 

 As ações promovidas pela marca (All Star) são conscientemente apercebidas pelo 

sujeito como uma forma de “treinar arduamente” os “seres” dela, visando que eles aprendam 

                                                 
62 O QSLV corresponde ao padrão de qualidade [socialização primária] da McDonalds, que deve ser 

rigidamente seguido por todos os seus restaurantes. O significado da sigla é: Qualidade, Serviço, Limpeza e 
Valor. 
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ou sedimentem a socialização primária da persona. Tais ações são percebidas como uma 

forma de aprimorar os conhecimentos desses “seres” sobre as tipificações “atuais” da marca, 

para que possam objetivá-las eficientemente ao outro, fortificando os laços do “nós”, posto 

que é por meio do “retorno” que a marca objetiva ao consumidor que este se identificará com 

ela (3.16). 

 Além disso, o sujeito, ao transcender o vivido do “nós”, percebe a importância que os 

cursos (disponibilizados pela marca ou pela ABRASEL63 ou pelo SENAI64) possuem para que 

os “seres” da marca consigam tornar possível uma relação mutuamente benéfica com o outro, 

ou seja, possibilitem o existir do “nós”. Na verdade, é por meio desses cursos que o 

praticante aprimora seus conhecimentos sobre os consumidores e a socialização primária da 

marca, objetivando fortificar os laços da relação marca-consumidor. Isso fica ilustrado nesse 

relacionamento, quando o sujeito nos objetiva o seguinte: 

P: Vou lhe fazer umas outras perguntas aqui, depois à gente resolve... 
CP: Eu to indo bem? 
P: Tá ótimo! Tá maravilhoso! Tá tudo certo! Fale sobre o que está 
contribuindo, isto é, se algo está contribuindo pra você, gerente do 
McDonalds se relacionar com o seu consumidor? 
CP: Uma que eu tenho objetivo né, essa empresa é uma franqueada, eu 
admiro muito o McDonalds em si, a única diferença entre o grupo 
McDonalds e o franqueado é só a questão de razão social e isso fica 
embutido, porque o cliente vê só o M, então, eu tenho o objetivo de fazer a 
empresa crescer independente de onde eu esteja, como franqueado ou como 
grupo, eu quero dizer o seguinte, se eu faço a minha empresa crescer, 
automaticamente eu vou crescer junto, então, isso é uma parte de motivação 
pra mim; a outra coisa que a empresa me dá condições de exercer o meu 
trabalho sem quase nenhuma dificuldade, óbvio que tem, porque se não 
tivesse eu talvez não gostasse de trabalhar, as dificuldades, a superação dos 

                                                 
63 A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL) é uma entidade sem fins lucrativos que tem a 

missão de congregar as empresas e entidades representativas do segmento gastronômico e de lazer para 
promover a troca de experiência e informações. 

64 Criado em 1942, por iniciativa do empresariado do setor, o SENAI é hoje um dos mais importantes pólos 
nacionais de geração e difusão de conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial. Parte integrante do 
Sistema Confederação Nacional da Indústria – CNI e Federações das Indústrias dos estados –, o SENAI apóia 
28 áreas industriais por meio da formação de recursos humanos e da prestação de serviços como assistência ao 
setor produtivo, serviços de laboratório, pesquisa aplicada e informação tecnológica. Dessa forma, o SENAI é o 
maior complexo de educação profissional da América Latina. O SENAI, então, contribui para o fortalecimento 
da indústria e para o desenvolvimento pleno e sustentável do País, promovendo a educação para o trabalho e a 
cidadania, a assistência técnica e tecnológica, a produção e disseminação de informação e a adequação, 
geração e difusão de tecnologia. 
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objetivos que me motiva a trabalhar. Então, ela me dá condições, me dá 
treinamento, tem cursos que é pra me capacitar a melhorar tanto em 
comunicação, quanto atendimento, e aí tá sempre avaliando o mercado e 
uma coisa que a gente aprendeu muito é que o concorrente também tem pra 
te ensinar, então a gente não pode se fechar e se limitar ao nosso 
atendimento, a gente tá sempre fazendo cursos aqui, cursos às vezes no 
Senai, curso pela própria McDonalds; eu tive o prazer de ir pra Salvador 
fazer curso lá, também pago pelo meu franqueado, já fui, fiz o curso da 
Abrasel, cursos de equipamentos pra entender como é que, não consertar em 
si, mas entender como o equipamento funciona, que é pra não quebrar 
justamente na hora de atender o cliente, então, essas coisas me deixam 
satisfeito até então, e outra que eu quero ver a empresa crescer, e eu crescer 
junto, eu também tenho objetivos próprios. 
CP: [...] é, a gente, no quiosque agente tá com um trabalho de chaveiro, o 
cliente comprou água mais casquinha ele ganha um chaveirinho com os 
personagens do McDonalds, o Ronald, a Band, o Sheik, tem o Papaburguer. 
A gente tá sempre procurando fazer cursos também, teve aquele curso da 
Abrasel, aqui no Centro de Convenções, eu participei, da linha de estoque, 
de produto, de atendimento; essa troca, não é muito né, mas a gente tá 
sempre aprendendo né, mas é o pouco que a gente faz com relação a isso 
(1.20). 

 
 Ademais, ao refletir sobre o cotidiano da sua labuta na marca, o sujeito se 

conscientiza da importância que é cumprir e objetivar ipsis litteris as normas burocráticas da 

marca, conforme lhe fora ensinado por meio dos treinamentos e cursos, como uma forma de 

possibilitar o existir do relacionamento marca-consumidor, assim como a longevidade do 

“nós” (1.17). Dessa forma, ao instruir o praticante acerca dos dogmas da socialização 

primária da marca, a persona, conforme Ritzer (2004), visa robotizá-lo, no intuito de 

controlar e predizer as objetivações dele no “nós”, esperando que ele seja capaz de objetivar 

as tipificações da persona de forma igual em quaisquer circunstâncias espaço-temporais ao 

outro (4.5). De fato, ao reconhecer que as tipificações (burocráticas) da marca são e devam 

ser iguais em todas as situações (3.13), o sujeito aponta que essa padronização tanto pode 

facilitar, quanto dificultar a interação com o outro. 

 Desse modo, o praticante é cônscio de que a objetivação 100% da socialização 

primária da marca no “nós” faz com que o outro “vista a camisa da empresa”, pois, por 

confiar na relação com a persona, o consumidor identifica-se com ela, “tornando-se 

McDonalds” (2.12). Além disso, devido ao consumidor ser consciente de que as bases 
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tipificadoras da marca serão objetivadas de forma idêntica em qualquer circunstância, ele 

intenciona a persona como confiável e segura, o que possibilita o engajar-se do outro no 

“nós” (4.12). Essa “certeza” do consumidor provém da preditividade e da transparência da 

relação, ou seja, por causa do alto grau de controle que a socialização primária exerce sobre 

os “seres” da marca, a variabilidade das objetivações das tipificações dela é diminuto, o que 

faz com que o outro tenha a sensação de que as bases tipificadoras da marca estão sendo 

objetivadas da “mesma” forma todas as vezes que o consumidor interage com ela (RITZER, 

2004). Por sua vez, a transparência é utilizada pela marca para conscientizar o consumidor 

sobre a socialização primária dela, visando aumentar os laços de confiança na relação (5.12). 

 Além disso, trata-se de uma forma de educá-lo sobre como deve desempenhar seu 

papel ao interagir com ela, reduzindo a incidência de conflito no “nós”. Por exemplo, ao 

perceber que o outro está requerendo da marca algo que não pode ser objetivado a partir de 

suas tipificações, o sujeito, utilizando-se da socialização primária dela, conscientiza o outro 

de que a persona possui seu “padrão” e que as coisas não podem ser feitas diferentemente do 

“QSLV”. Com isso a marca consegue “enquadrar” o consumidor no mundo dela, fazendo 

com que o outro aprenda como se relacionar de forma profícua com ela (5.21). Contudo, vale 

salientar que o praticante, por meio de sua intuição, é capaz de romper as normas da 

socialização primária da marca para alguns consumidores eleitos pelo sujeito como dignos de 

tal esforço (5.18); os demais outros, o praticante enquadra-os nas tipificações da marca. Para 

maiores detalhes ver a seção Interação, mais especificamente a 4.2.5. 

 Entretanto, nem sempre a objetivação das normas da socialização primária da persona 

é percebida pelo sujeito como viabilizadora da relação marca-consumidor, pois em algumas 

situações tais tipificações são limitadores do “nós”. Na verdade, conforme será elucidado 

detalhadamente na seção Interação, embora o sujeito seja consciente de que (durante a 

dinâmica dialógica intersubjetiva marca-consumidor) deva adaptar ou até mesmo re-tipificar 
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as normas da socialização primária da marca no intuito de possibilitar o existir do “nós”, 

devido ao treinamento recebido e à rigidez dessa socialização, as ações do praticante na 

relação são (em sua grande parte) limitadas de forma a seguir literalmente as tipificações da 

persona, a ponto dele não possuir liberdade para objetivar algo que não esteja sendo 

contemplado pelas bases tipificadoras da marca, como nos ilustra o trecho em destaque: 

P: Fale-me sobre o que está contribuindo, isto é, se algo está contribuindo 
para você, se relacionar com seu consumidor. 
CP: A maior contribuição que tem é o trabalho de [muito barulho], que o 
cliente chama de [...], que é atendimento... personalizado. Eu percebo que a 
maioria dos restaurantes, de você desenvolver muito a, contato com o 
consumidor realmente, principalmente os que vêm ao meu restaurante. A 
gente trabalha o sistema de [...], a gente trabalha bastante, se sentir dono 
mesmo da empresa, pra ficar lá na frente, conversando, procurando saber o 
que é que pode melhorar e o que não pode, as condições da empresa, 
também, limitam muito a gente pra esse tipo de trabalho, mas ela 
desenvolve muito..., as ofertas quando a gente faz uma promoção, ali já ta 
incluído todas as McDonalds, então a gente não tem a liberdade, tipo quero 
fazer uma promoção extra pra um cliente... mas é, reconheço que ali no 
atendimento o QUATI, ... o programa... tem facilitado muito a desenvolver 
melhores, atendimento, mais o atendimento ali do balcão mesmo, é ali o 
ponto de maior contato com o cliente é aquele, é o ato da venda mesmo, 
porque se ela não for bem feita ali no momento, ...empresa, como também o 
próprio cliente sai insatisfeito com a compra que ta realizando, realmente 
corre o risco de perder o cliente (5.9). 

 
 Diante do exposto, ao refletir sobre a relação marca-consumidor, o sujeito aponta o 

seu dever em objetivar o “padrão” da marca para conseguir entregar o que fora prometido ao 

outro, como uma forma de preservar a imagem da persona (1.27), para que o consumidor 

confie nela. 

 As tipificações sensoriais da marca também são intencionadas pelo sujeito como 

condicionantes do fenômeno relacional marca-consumidor. Na verdade, a qualidade dos 

produtos é objetivada para o outro, à medida que o sujeito preocupa-se com a calibragem dos 

equipamentos e com a estética da marca (e.g., limpeza do “restaurante”, vestuário dos 

“seres”, menu), haja vista que esses aspectos perpassam qual é a socialização primária da 

marca para o consumidor (5.8). Nesse sentido, o sujeito utiliza-se dos estímulos sensoriais da 

marca para fazer com que o outro se relacione com a ela (1.2), posto que o praticante é 
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consciente de que as objetivações das experiências sensórias da marca influenciam a 

dinâmica do “nós”, como pode ser averiguado na fala abaixo: 

P: Os clientes pedem para ver a cozinha? 
CP: Pedem! E é uma honra porque é uma fascinação para eles, até porque 
você mostra realmente o poder da qualidade McDonalds, poder de fritar do 
produto, o poder de sanitização [sic] das mãos, o poder de limpeza, tá, e o 
poder de comunicação. Que um ponto  principal no McDonalds é 
comunicação, se a comunicação não estiver correta, não anda; então, 
falando com chapeiro, com produção, poder de comunicação é uma coisa 
muito importante, não só no McDonalds, mas em qualquer lugar (4.16). 

 
 Para tal, o praticante ao resgatar seu vivido na relação, sinaliza sua preocupação 

durante o cotidiano de sua labuta em verificar se as tipificações da marca estão de acordo 

com o estabelecido pela a socialização primária dela (1.17), para que possa objetivá-las ao 

outro, de forma que o consumidor se sinta à vontade na persona, intencionando sua relação 

com ela como única (5.14). 

 Outro ponto a ser abordado acerca do dogmatismo da socialização primária da marca 

diz respeito às tipificações pecuniárias (e.g., preço, desconto), as quais podem ou não 

contribuir para o desenvolvimento da dinâmica relacional marca-consumidor. Os “descontos” 

são percebidos pelo sujeito como viabilizadores do “nós”, posto que, devido aos preços 

praticados pelas marca serem considerados “caros”, a redução de preço torna a persona um 

pouco mais atrativa para os consumidores (1.21). Contudo, o consumidor não se relaciona ou 

deixa de se relacionar com a marca só por causa das tipificações pecuniárias, mas sim, o 

outro engaja-se em dinâmica relacional com a persona em busca do “padrão” dela (4.4). 

 

 

4.1.1.2 Aprendizagem 

 A aprendizagem no relacionamento marca-consumidor provém das reflexões dos 

parceiros relacionais acerca das experiências passadas (vivido) e presentes (cotidiano de 

vida) do “nós”, ou seja, o aprendizado ocorre quando o sujeito, ao se defrontar com um novo 
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cenário, reflete sobre o conhecimento estabelecido (conhecer-na-ação), gerando sentido para 

ele (reflexão-na-ação), a ponto de decidir se deve ou não (re)adaptar o conhecimento passado 

(prática). Em outros termos, podemos compreender a forma como o sujeito gera aprendizado 

por meio da formalização da estrutura da dinâmica reflexiva sugerida por Schön (1983). 

 Antes de elucidarmos como os parceiros aprendem nessa relação, faz-se necessário 

realizarmos uma rápida contextualização do ethos desse “nós”. Por ser um fenômeno que é 

influenciado pelas dimensões da McDonaldização, muito do esforço dos sujeitos relacionais 

em aprenderem quem é o “nós” - ou seja, quais são as bases tipificadoras dele - é reduzido 

devido à relação ser permeada por uma forte tendência à padronização, preditividade e ao 

controle. Tal aspecto, por um lado, facilita a interação entre eles, pois, devido à diminuta 

variabilidade entre as bases tipificadoras, eles tendem a confiar uns nos outros. Em 

contrapartida, qualquer variação não esperada pelos parceiros pode requerer deles um 

elevado nível de reflexão, no intuito de solucionar as “novas” situações (cf. RITZER, 2004). 

 Nesse sentido, ao intencionar o outro como uma fonte segura e confiável de 

informações acerca da socialização primária da marca, o sujeito utiliza as objetivações (e.g., 

reclamações, conselho e elogios) que o consumidor realiza sobre as bases tipificadoras da 

persona como forma para refletir se o “padrão” dela está sendo objetivado da maneira 

prometida. Além disso, essas objetivações são apercebidas pelo praticante como uma maneira 

dele repensar esse “padrão”, a ponto de romper com as normas da marca, no ímpeto de que o 

consumidor se identifique com ela (4.9). Assim, o sujeito é consciente de que deve 

desenvolver um contato maior com o outro, pois as objetivações do consumidor para com a 

marca, quaisquer que sejam, são apercebidas pelo praticante como direcionamentos que 

influenciam no aprimoramento das tipificações da persona e, conseqüentemente, no existir 

do “nós” (5.11). 
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 O aprendizado do sujeito na dinâmica dialógica intersubjetiva do “nós” também 

ocorre por meio dos ensinamentos provenientes do “ele”. De fato, ao refletir sobre o vivido 

da relação, o praticante conscientiza-se de que é através das “idéias” oriundas do “ele”, que 

novas formas de aprimorar o relacionamento marca-consumidor tornam-se possíveis (2.3). 

Em outros termos, ao acessar a subjetividade do “ele”, o praticante repensa o conhecimento 

que possui, confrontando-o com as “idéias” do “ele”, a ponto de considerá-las de valor, caso 

elas adicionem novas normas ou até mesmo aprimorem as existentes, visando propiciar ao 

outro um diferencial no “nós” (4.10). 

 Nem sempre, na relação marca-consumidor, os parceiros aprendem por intermédio 

dos ensinamentos objetivados pelos “seres” que estão direta (i.e., praticante reflexivo e 

consumidor) ou indiretamente (i.e., “ele”) imbricados nesse relacionamento diádico, haja 

visto que os sujeito relacionais podem adquirir conhecimentos, que não são originários do 

cotidiano de vida do relacionamento marca-consumidor, mas que podem ter impacto na 

dinâmica do “nós”. Desse modo, ao transcender o vivido da relação marca-consumidor, o 

praticante adquire, por meio de suas experiências de vida em outros lugares, novos 

conhecimentos que ele, por meio de dinâmica reflexiva, confronta com as normas da 

socialização primária do “nós”, a ponto de re-tipificar as bases tipificadoras da marca, no 

ímpeto de aprimorar os laços do “nós”, como destacado no trecho extraído da fala do sujeito: 

P: Como você, Gerente do McDonalds, descreveria o seu relacionamento 
com o seu consumidor? 
CP: O meu como gerente? Bom, eu diria até ótimo, porque o que acontece, 
eu depois que entrei no McDonalds, eu passei a dar muito mais valor a 
importância que é você ser atendido bem tá, então, às vezes assim é, fez 
com que quando o cliente tava no balcão é, você corresse pra atender ele, 
então, hoje quando eu chego em outros cantos, sapataria, restaurante, 
qualquer outro canto que seja, eu também quero ser tratado bem, então, às 
vezes a gente começa até a auto-fazer crítica, mas eu não procuro fazer 
muito isso, eu procuro ver o que tem de bom naquele lugar, que eu possa até 
para trazer para cá, ou ficar com aquela idéia boa daquele lugar, mas a gente 
começa assim a ser um auto-crítico e faz com que você atenda bem o 
cliente, então, atender bem o cliente, rápido, tem fila, vamos correr, vamos 
atender o cliente, porque ele paga pra isso tá, e mais ainda pra mim é por 
que eu me sinto bem, tanto para empresa como para minha pessoa, porque 
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eu me coloco muito assim, no lugar daquela pessoa, no lugar do cliente 
(4.2). 

 

 As tipificações funcionais (i.e., treinamentos) da marca são intentadas pelo sujeito 

como meio dele ter ciência do papel que ele (enquanto marca) deve desempenhar no “nós”. O 

sujeito nos elucida que, ao imbricar na persona, ela ensina para o praticante “seguidor” os 

dogmas da socialização primária dela, no ímpeto de que ele, assim como num processo de 

catequização, objetive ao outro “literalmente” os ensinamentos proporcionados por ela - ou 

seja, o “padrão QSLV” - como uma forma de fortificar os laços de confiança, identificação e 

afeto no “nós”. Nesse sentido, o “treinamento” é apercebido pelo sujeito como uma das 

formas que possui para compreender as tipificações da marca, no intuito de proporcionar a 

relação marca-consumidor. Dito de outra forma, por ser consciente das bases tipificadoras da 

persona, o praticante – durante o exercício de sua labuta na relação – tem competência para 

perceber quando elas estão ou não sendo objetivadas conforme o “padrão”, a ponto de 

(re)enquadrá-las nas normas da socialização primária, visando o existir do “nós” (5.21). 

Além disso, por meio de ato do cogito, o sujeito apercebe as ações da marca como subsídios 

para que possa aprender mais sobre as tipificações da própria persona (3.16), bem como 

sobre o “nós”, mais especificamente, o que a marca faz para que o consumidor se identifique 

com ela (3.17). 

 Assim como o praticante reflexivo, o outro também aprende durante a dinâmica 

dialógica intersubjetiva com a persona quais são as normas, leis e os valores vigentes da 

instituição/relação marca-consumidor, bem como qual o papel que ele deve desempenhar no 

“nós”. Ao tornar transparente para o outro a socialização primária da marca, a persona 

“mentora” visa fazer com que o outro “aprendiz” se conscientize das suas tipificações, 

objetivando que ele aprenda o “padrão” da marca (5.12), de forma a enquadrar-se no 
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“QSLV” (2.4). Com isso, ao instruir o consumidor acerca das tipificações da marca, ela 

conscientiza o outro dos direitos e deveres que ele possui ao engajar-se na dinâmica do “nós”. 

 Nesse sentido, o outro é consciente de que pode realizar suas objetivações (e.g., 

elogios, reclamações, conselhos) para com as bases tipificadoras da marca, pois o 

consumidor aprendeu que ela, por valorar essas objetivações, tende a ser recíproca com o 

outro (4.6). Em outros termos, o sujeito sinaliza que o outro é cônscio da socialização 

primária da marca, à proporção que o praticante indica que foi a marca quem o tornou um 

“ser” consciente e exigente do “padrão”. Já o consumidor mostra que conhece as tipificações 

da persona à medida que suas objetivações visam, por meio do aprimoramento delas, o bem-

estar dos parceiros no “nós”. 

 

 

4.1.1.3  As outras vozes do fenômeno relacional 

 Embora estejamos investigando o fenômeno relacionamento marca-consumidor sob a 

perspectiva da diádica, estamos cientes de que existem outras vozes que influenciam a forma 

como o sujeito e o outro se relacionam. Essas outras vozes são compostas por “seres” que 

não são nem o sujeito, nem o outro e nem o “nós”, ou seja, trata-se do “ele” da relação. 

 Ao intencionar o “ele” como o corpo e o espírito da marca, ou seja, como tudo, o 

sujeito aponta que a existência do relacionamento depende em parte do “ele”, pois é esse 

“ser” que torna possível a objetivação das tipificações da marca para o outro (3.21). Dessa 

maneira, o “ele” possui um papel ativo e de fundamental importância na relação marca-

consumidor, como nos mostra o trecho em destaque: 

P: O que são os seus funcionários para você? 
CP: Na verdade, os funcionários são quase 40% do restaurante, é, porque 
sem eles a gente não faz nada, né. O importante é ter, que as pessoas esteja 
realmente do nosso lado, mas não de forma que tenhas, como é que se diz, 
eu estou pensando, os atendentes são, é o corpo da empresa, a gente só 
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alcança os objetivos através deles, o gerente só, só o nível gerencial não vai 
conseguir aumentos de vendas, tudo ao mesmo tempo não. ... é um time tem 
que jogar tudo no mesmo sentido, porque se tiver com funcionários contra 
não se chega a canto nenhum, ... lá onde eu trabalhava antes de vir pra cá, 
eu tinha alguns funcionários que eram meio rebeldes (5.4). 

 

 De fato, ao resgatar suas experiências de vida como atendente, o sujeito objetiva que o 

“ele” é “aquele que faz o negócio acontecer”, apontando assim, a importância que o mesmo 

possui no “nós”. Devido a isso, o sujeito objetiva que se preocupa com o estado das 

tipificações funcionais e emocionais do “ele”, posto que elas influenciam a maneira como a 

marca relaciona-se com o outro, ou seja, essas tipificações impactam na dinâmica da relação 

marca-consumidor, de acordo com o trecho em destaque abaixo: 

P: Falaste do instrutor que deu a idéia das bolas. Quem são seus 
funcionários para você? 
CP: Quem são meus funcionários? 
P: Sim, quem são eles, o que eles representam para você? 
CP: Tudo cara! Eu só, não faço nada. Eles são até, como é que se diz, a 
gente pode dizer assim, eles teriam um balanço de até 70% da 
responsabilidade da loja, 30% seria a minha ... gerencial, porque a gente vai 
fazer o direcionamento e o acompanhamento, mas no chão mesmo quem faz 
o negócio acontecer são eles. Até porque eu fui atendente e sei o que é isso, 
a grande diferença de ser gerente é que você vai gerenciar pessoas, vai 
chega, hoje ta meio doente, vai chegar, às vezes mau-humorado, aí você 
colocou o cara lá no caixa, aí você, “Gerente, não me coloca no caixa não, 
porque hoje eu não tô bem!”, beleza, ah vai quebrar a tua estrutura, mas 
você tá fazendo uma motivação com aquele cara, não vou te colocar em tal 
área porque você tá mau, então, o cara vai trabalhar super-bem, ou pedir pra 
eu colocar, porque eu não tou bem pra atender cliente, mas na cozinha eu 
vou dar show cara, a carne lá eu vou tirar, vou fritar, então, poucas coisas a 
gente consegue puxar aquele cara pra cá, e principalmente que eu hoje sou 
muito focado pra o funcionário até porque eu comecei como atendente, 
quase como que 70% da minha equipe gerencial hoje é toda de atendente, 
tem nenhum que [...] externo, nenhum (4.11). 

 
 Ao apontar que o “ele” deve cumprir e objetivar as normas da socialização primária 

da marca, o sujeito é consciente de que o “ele” também é responsável por propiciar ao outro 

condições que possibilitem a longevidade do relacionamento marca-consumidor. Nesse 

sentido, salvo os casos de exceção, o “ele” (por ser consciente da socialização primária da 

marca) é intencionado pelo praticante como um “ser” capaz de estabelecer, propiciar 
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segurança e influenciar a relação marca-consumidor, posto que, por ter sido treinado (i.e., 

tipificações funcionais) pela persona, o “ele” é competente para tornar possível o existir do 

“nós”, a ponto de fazer com que o outro se identifique com a marca, conforme a fala do 

sujeito que segue abaixo: 

P: O que seus clientes só fazem com você? 
CP: Normalmente, os clientes McDonalds só fazem comigo, normalmente 
quando é pra abrir algumas exceções, isso é a grande verdade, porque aí o 
gerente tem que vir pra mim, pra... se autorizar ou não, por que o gerente 
McDonalds, estando eu ou qualquer que seja dos gerentes que ficam na loja, 
ele tem que tratar e atender bem e igual o cliente, igual como eu trato, não 
tem de ter diferencial nenhum, então, assim, então, não tem, a atenção de 
que tá na loja é o suporte para eles, se tiver que o cliente, eu queria que 
“Ah! A minha festa foi pra tal horário, não pode ser nesse” tá, então é, ... 
uma discussão é, queria tal quantidade de brinde, de lanche, aí grátis, que eu 
vou ... tantas pessoas, então, enfim eu entro na jogada, mas normalmente 
fora isso, independente de eu tá aqui ou tá lá dentro, meu gerente tá apto a 
tudo dentro dos padrões, até porque ele foi treinado para isso (4.5). 

 
 A dinamicidade reflexiva do sujeito, então, conscientiza-o de que a marca (bem como 

o praticante) deve estar sempre incentivando o “ele” por meio de ações (e.g., all star, projeto 

talento), para que este objetive a socialização primária da persona, visando “saciar” a falta do 

outro (3.16). Essas ações da marca para com o “ele” visam fazer com que ele se sinta 

valorado por ela, além de ser uma forma dela estar constantemente ensinando para ele as 

normas da persona. Com isso, há o “retorno para o consumidor”, posto que, devido ao “ele” 

estar motivado e treinado, esse “ser” da marca objetiva eficientemente as normas do “padrão” 

ao outro, fazendo com que ele se identifique com a marca (1.34). 

 O “ele” também é representado no relacionamento marca-consumidor pela voz do 

consultor e do franqueado da marca. Assim, ao resgatar o vivido do “nós”, o sujeito [re]vive 

os ensinamentos proporcionados por esses “seres” (e.g., “trata bem”) em relação à 

preocupação deles com o outro e o “nós”. Dessa forma, ao refletir acerca da socialização 

primária desses “seres”, o sujeito a legitima, identificando-se com ela, tornando-a sua norma 

primária. Entretanto, não são todas as normas da socialização primária da marca (bem como 
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de seus “seres”) que o sujeito legitima, pois, ao objetivar que quer se “espelhar nas coisas 

boas” e aprender com os erros da persona, o praticante aponta que somente legitimará as 

regras que na sua percepção propiciem um “nós” mutuamente benéfico para a marca e o 

consumidor (1.24). 

 

 

4.1.1.4  Historicidade do “nós” 

 Além da historicidade da relação propiciar aos parceiros ensinamentos como os que 

foram elucidados na seção Aprendizado, a longevidade da relação também diminui a 

distância existente entre eles, aprimorando os laços afetivos do “nós”. A reflexividade do 

sujeito conscientiza-o de que marca necessitou re-tipificar a sua socialização primária, no 

intuito de se adaptar aos desejos dos consumidores, para “saciar” a falta deles, visando a 

existência do “nós” (2.4). 

 Conforme será argumentado em maiores detalhes na seção 4.2.2.2.2, que corresponde 

a Ética igualitária, a persona deve objetivar seu “padrão” de forma similar a todos os 

consumidores que interagem com ela, já que eles são intencionados por ela como iguais e, 

portanto, merecem ser tratados sem distinção e discriminação na relação. Todavia, a 

historicidade do “nós” conscientiza o praticante de que os consumidores não são iguais entre 

si, pois, à medida que possuem laços afetivos mais fortes com a marca, os outros recebem o 

“padrão” de uma forma diferenciada, devido ao sujeito possuir um maior grau de intimidade 

com eles (2.5). Com isso, o praticante prediz as demandas (subjetividade) dos consumidores, 

conseguindo objetivar de forma única as tipificações da persona, de modo que os outros se 

identifiquem com ela, como pode ser observado no trecho abaixo: 

P: Deixa eu te fazer uma pergunta, vocês convivem aqui todo dia, você deve 
já reconhecer aquele cliente que vem sempre? 
CP: Tenho, tenho, tenho, vários, vários, vários. 
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P: Mesmo que a pessoa não fale com você isso... 
CP: Não, tenho, tenho, tenho; tem um rapaz, que ele às vezes tá sem 
dinheiro né, ele às vezes quer passar cheque pra tantos dias né, eu ganho 
atrasado, ele ficou bravo comigo, na maneira não muito, como é que eu 
posso, não agressiva, mas bravo na maneira até de brincar né, e eu dei mole 
na parte financeira e o cheque acabou entrando, aí ele pô ia cancelar, ia 
cancelar a minha conta, o cheque entrou, rapaz, você deu mole aí! Não mas, 
aí  eu falei: Bom, vamos fazer o seguinte, quando você não tiver dinheiro eu 
vou fazer um vale, tu lancha, depois você vem aqui e paga, é a única 
maneira que eu tenho de te ajudar, de não te perder como cliente né. Tem 
um cliente, tem um cliente, eu não lembro bem o nome dele... (outra 
pessoa?) que tá atendendo, mas eu falo com ele assim, até uma falha minha 
não perguntar o nome dele, quando ele veio mais ou menos na escada, que 
ele vem mais na parte da manhã as pessoas já sabem que ele vai pedir 
McFish, aí já pede pra ativar, aí quando ele chega ele já fica surpreso porque 
as pessoas já conhecem ele, e ele ter o trabalho de obrigatoriamente, não só 
pela parte da segurança, cheques roubados, mas a gente sempre pede o 
cartão ou identidade pra identificar o cliente, então tem que chamar pelo 
nome, senhor consumidor J, senhor Fulano, senhor Sicrano, até pra você ir 
identificando o nome da pessoa, e é muito gostoso, o cliente ele gosta de ter 
atenção, ele não foge disso, ele quer ser enxergado, pra isso ele não vai 
botar uma melancia na cabeça, óbvio, mas ele gosta de ser enxergado e é 
muito bom quando você tá num determinado, na fila do caixa dizendo e o 
cara, seu Fulano venha cá que eu vou lhe atender agora, o cara, ele vai se 
sentir satisfeito de uma maneira que não, que o valor do lanche ainda é 
insuficiente pra pagar esse atendimento, entendeu? (1.29). 

 
 A historicidade da relação, como será exposto na seção Confiança, 4.3.2.1, também 

contribui para o desenvolvimento da confiança no “nós”. De fato, o vivido da relação ensinou 

ao sujeito que as objetivações do outro são artefatos importantes que a marca pode utilizar 

para aprimorar suas tipificações “atuais” (4.9). 

 

 

4.1.1.5 Contexto da relação  

 As condições e variações do contexto no qual o relacionamento marca-consumidor 

está inserido também influem na dinamicidade do “nós”. De fato, ao refletir sobre as 

condições do “mercado” e sobre o fato de que o outro será a coisa mais cara no futuro, o 

sujeito conscientiza-se da importância que é para a marca ter uma visão projetiva, caso 

pretenda manter o existir do “nós”. Portanto, o sujeito, ao objetivar que “tem que gastar agora 
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para lucrar na frente”, ele indica sua preocupação em objetivar para o consumidor a 

socialização primária da marca conforme o prometido, de forma que o outro se identifique 

com a persona e estabeleça um relacionamento duradouro e profícuo com ela, como pode ser 

plausivelmente observado no trecho destacado da fala do sujeito: 

P: Vou te fazer uma pergunta, o que os seus clientes só fazem por você? 
CP: [...] Então, o que os clientes fazem comigo é muitas vezes é me dar um 
respaldo do nosso atendimento, porque o nosso atendimento aqui é 
diferenciado, porque na maioria das vezes eles procuram o atendente não 
encontram, tem que ir até o caixa, e os caixas, não só no McDonalds como 
em outros restaurantes, e eu sei que a gente tem um pouquinho de gasto com 
mão-de-obra, mas é o que eu falei pra você, tá tentando gastar agora pra 
lucrar na frente e o cliente vai ser a coisa mais cara do mercado daqui há uns 
dez anos na frente; não só pela quantidade de concorrência que aparece, mas 
porque as pessoas não estão sabendo ainda, não tem, tão correndo atrás de 
atender bem o cliente. Uma pesquisa que esqueci de te dar também com 
relação a treinamento..., é que o shopping aqui também tem o projeto 
talento, que é de seis em seis meses, ele tá tendo agito mensal, às vezes ele 
abre semanal, projeto talento, aqui no shopping, onde eu também escrevi 
funcionários que ele, tem vários projetos, de gestão de estoque, de 
excelência no atendimento, tudo que você possa agradar o seu cliente; 
então, digamos que o meu salário serve mais pra pagar minhas necessidades 
pessoais e quando você falou do que o cliente me dá, ele às vezes me dá um 
sorriso, às vezes me agradece pelo atendimento, aí me deixa bastante 
satisfeito com o meu trabalho, é como se ele fosse o meu patrão me falando 
que eu tô indo bem ou que eu tenho que melhorar mais ainda, é isso que os 
clientes me dão. 
CP: É brincadeira! Pra mim a maior satisfação é essa, quando o cliente 
elogia o funcionário ali, eu tô me identificando com um trabalho bem 
realizado, também não deixo de dar atenção quando ele reclama do 
funcionário né, eu pô, tô errando ali, tenho que trabalhar, então, isso pra 
mim é uma troca do obrigado, do sair sorrindo, quando você tá atendendo as 
criancinhas no balcão, você tá projetando o seu cliente do futuro, então, 
aquela criança você tem que é, pensar amanhã, depois de amanhã ele vai ser 
um adulto que vai vir consumir aqui no meu restaurante, talvez eu não esteja 
mais aqui. 
P: Tem alguém que tenha lhe influenciado? 
CP: Tem, no Rio eu me espelhei muito no consultor, o nome dele era 
Fulano, ele antes de ser consultor era meu gerente, e às vezes eu ficava 
olhando aquele cara preocupado com o atendimento do cliente, e 
procurando entender porque a preocupação dele, e comecei a ver que, 
quando eu tava há quatro anos atrás no Rio, o mercado não era tão difícil 
como é hoje e ele já tinha essa visão, se você não tratar bem hoje você vai 
pagar caro amanhã, se você não treinar bem hoje vai pagar muito caro 
amanhã. Então, o meu franqueado, obviamente o “Y”, que além dele gostar 
muito que a gente atenda bem o cliente tem a parte financeira dele, que ele 
colocou o negócio pra ganhar dinheiro, que ninguém hoje vai colocar 
negócio pra ter prejuízo, mas então, é a satisfação de me direcionar como 
atender bem o cliente, tem a própria McDonalds que também me treinou pra 
isso né, ele foi passou um ano treinando em São Paulo, pra pegar essa 
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experiência de atendimento; essas pessoas me influenciam fora outros 
consultores aqui, tem o “X”, que veio de Brasília pra cá, o “Z”, que foi um 
gerente formado ali no clube português e hoje é consultor, é eu procuro me 
espelhar nas coisas boas que a McDonalds tem e procurar aprender com os 
erros dela também pra não errar, não cometer os mesmos erros (1.24). 

 
 Ao perceber que o “mercado está nervoso” e que o valor do lanche na marca está 

“caro” para o “mercado local”, o praticante reconhece a importância que as objetivações das 

tipificações promocionais (e.g., desconto, brindes) possuem para a dinâmica do “nós”, já que 

o outro está cada vez mais procurando “gastar menos”. Entretanto, o sujeito é cônscio de que 

nem sempre a marca poderá objetivar essas tipificações, já que ela não terá como dar 

desconto o tempo todo, por isso a objetivação da qualidade total (i.e., “QSLV”) é 

intencionada pelo praticante como a forma pela qual a persona conseguirá cativar e fidelizar 

o outro (1.21). 

 Assim, embora a crise financeira tenha afastado um pouco o consumidor do convívio 

com a marca, devido ao preço do lanche ser elevado para os padrões da região (2.10), essa 

crise por si só não é suficiente para que o outro deixe de se relacionar com a persona. Em 

outras palavras, ao refletir sobre o vivido do “nós”, o sujeito é cônscio de que o consumidor 

se relaciona com a marca, não apenas por causa das tipificações pecuniárias dela, mas 

também por conta das demais regras da socialização primária (e.g., atendimento agradável, 

alimentação higiênica, ambiente de loja limpo) dela. Por isso, o praticante, objetivando 

transpor essa barreira do contexto - posto que não conseguirá manter “o preço baixo para 

todo sempre” -, investe na objetivação 100% do “padrão” como uma forma de fazer com que 

o outro se identifique com a persona, como nos elucida o extrato da fala do sujeito que segue 

abaixo: 

P: O que o seu consumidor acha de você? 
CP: [...] O consumidor hoje no McDonalds, ele acha, que vai ser atendido 
com certeza rápido, que eles pagam um lanche de qualidade, e isso 
indiscutivelmente o McDonalds tem e mantém, que é fato, e o serviço 
rápido a gente tá melhorando, tentando melhorar mais ainda, mas a 
expectativa dos clientes que vem ao restaurante McDonalds é boa, ele vem 



 

 

223

 

pro McDonalds, não pelo preço, o preço é um pouco caro, mas sim pelo 
atendimento que é agradável, e sim pelo atendimento diferencial, dos 
funcionários tá rindo, tá brincando; a gente nem conhece o cliente, mas 
começa a se familiarizar com o cliente, o cara começa a “vamos lá no 
restaurante tal, todo mundo me conhece”, então, passa a ser uma casazinha 
do cara secundária, não tá em casa, não tá no trabalho, mas ao mesmo 
tempo é um ambiente que ele vai ficar; então hoje o cliente McDonalds, 
hoje, ele espera isso, e ele quer isso, então, a gente tá tentando trabalhar 
isso, porque é uma coisa que a gente sabe que preço, o McDonalds, ele não 
vai conseguir manter um preço muito acessível, porque tem um custo muito 
alto, a qualidade é grande, então, a gente tem de pagar por um preço, então 
acaba também o cliente tendo de pagar este preço. Então, é isso aí (4.4). 

 

 

 

4.2 Estruturas universais da experiência da persona 
 

 

 4.2.1 Identidade 

 Ratificando o aporte teórico utilizado nesse estudo, tal como, por exemplo, Berger e 

Luckmann (2002), ao clarificarem que a identidade é realmente um fenômeno intersubjetivo 

derivado da síntese da relação dialética entre o indivíduo e a sociedade. Nesse sentido, a 

identidade do relacionamento marca-consumidor (mais especificamente da persona e do 

“nós”) é construída por meio (da síntese) da dinâmica dialógica intersubjetiva entre os 

parceiros envolvidos no “nós”. O produto da síntese objetiva uma relação cuja identidade é 

formada por meio da analogia da “casa”65, da família, permeada de respeito, valência, 

relevância, convergência, respeito e status. 

Contudo, essa visão da construção social da identidade não tem sido contemplada nos 

diversos estudos de marketing (c.f. AAKER, 1996; DE CHERNATONY, 1999; KAPFERER, 1997) 

                                                 
65 Gostaríamos de salientar ao leitor que iremos aprofundar o entendimento do que seria “a casa” ainda nessa 

seção. Por ora, basta o leitor estar ciente que essa “casa” deriva da dicotomia “a casa” e “a rua” de autoria do 
antropólogo Roberto da Matta.  
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que investigam essa temática na área de marca. De fato, para esses estudos tal identidade é 

construída de forma funcionalista, ou seja, ela é previamente determinada pela organização 

(construção interna), sendo objetivada (imposta) ao consumidor por intermédio de um 

processo de comunicação, no qual ele possui um papel de receptor passivo, pois sua função é 

(apenas) perceber essa identidade (imagem), para depois gerar uma interpretação, a qual seja 

a mais fidedigna possível com o que lhe foi imposto. 

Assim, embora seja dito que a identidade da marca é construída tomando-se por base 

o consumidor, na verdade, os consumidores não participam de forma ativa nessa construção, 

pois ela é unidirecional e monológica. Essa mesma reflexão pode ser transposta à analise de 

como é construída a identidade dos relacionamentos marca-consumidor, pois o desenvolver 

do “nós” segue a mesma lógica apresentada pelos estudos que investigam a identidade da 

marca (ver, por exemplo, AMBLER et al., 2002; KELLER, 2002). 

Nesse sentido, conforme a reflexão que será apresentada nessa seção, não estamos 

confortáveis com a visão vigente de marketing sobre a identidade da relação marca-

consumidor, pois ela não considera que a construção da identidade desse “nós” (como 

também da marca) seja concebida de forma dialógica e intersubjetiva. 

 

 

4.2.1.1 Identificação 

 O existir do relacionamento marca-consumidor depende dos parceiros identificarem-

se uns com os outros. O sujeito é consciente de que as objetivações da socialização primária 

da marca (e.g., QSLV e “tour na cozinha66”) e das suas ações de cidadania (e.g., “McDia 

                                                 
66 No McDonalds é possível que os consumidores realizem visitas às instalações dos seus restaurantes. Muito 

antes da existência da lei que obriga os restaurantes a abrirem suas cozinhas à visitação dos clientes, o 
McDonalds sempre ofereceu o serviço “especial McTour”. Trata-se de uma visita à área interna do 
McDonalds (cozinha, estoque etc.), durante a qual o gerente mostra, passo a passo, como são conservados, 
preparados e servidos os produtos. 
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Feliz”) são apercebidas pelo consumidor como a forma pela qual o outro tem de “vestir a 

camisa” (comprometimento), de acreditar (confiança), ser, ir, gostar, incorporar, ajudar 

(cooperação) e de identificar-se com as tipificações da marca, a ponto de querer artefatos 

(e.g., camisas) que na consciência de ambos representam a persona (4.13). Com isso, o 

cliente competente sinaliza para o praticante reflexivo que deseja incorporar-se (i.e., fazer-se 

existir) na marca e no “nós” (3.17). 

Ao cantar o jingle do Big Mac, o consumidor aponta para o sujeito que se identifica 

com a marca e que deseja engajar-se no “nós”. No entanto, nem todos os outros são capazes 

ou estão dispostos a fazer isso. Portanto, essa objetivação do cliente competente (quando 

realizada) é intencionada pelo praticante reflexivo como um esforço (uma valência) que o 

outro realiza para conseguir o artefato da marca, por isso deve ser valorada. Corroborando 

com esse parágrafo, segue abaixo um trecho extraído do discurso do sujeito: 

CP: É, eu, a parte que eu queria focar que eu acabei esquecendo é que a 
outra, digamos assim, o retorno que nós damos pro cliente sempre é, nos 
importamos muito com a comunidade, por exemplo, lojas drive, ele tem um 
raio de cem metros que não pode ter nenhuma embalagem McDonalds, isso 
é consciência de limpeza, respeitar a tua vizinhança e até com relação ao 
meio ambiente. Vocês sabem que a gente tem o projeto McDia Feliz né, que 
a gente arrecada, vende o big mac só tirando os impostos pra ajudar crianças 
que tem câncer, infanto-juvenil, daí pra frente, tem o Nacc aqui que tem um 
prédio que o Gustavo Krause se eu não me engano é o diretor de lá, então a 
gente às vezes leva funcionário pra fazer visita, tem, agora mesmo tá tendo 
... McDonalds que é pra fazer, pra buscar os melhores funcionários dentro 
do mercado, aí você compete aqui com as lojas de Pernambuco, a 
McDonalds faz isso, depois você compete com as lojas de Brasília, depois 
você vai pra São Paulo a nível nacional, então isso aí você identifica as 
melhores lojas e os melhores funcionários, só que você ganha muito com 
isso, porque o funcionário fica estudando mais, fazendo tudo pra não pecar 
com o cliente porque tá sendo avaliado né, e o cara voltar como campeão, 
ou mesmo já estar dentro da disputa não só a nível nacional, mas a nível 
regional, o cara já se sente o bam-bam-bam do negócio, e isso influencia 
outras pessoas né, e tem o retorno pro cliente, o cliente também identifica 
isso. Agora a gente tá tendo um projeto que o cliente chegar cantar a 
musiquinha do big mac, aí ele ganha o big mac, então, isso é relacionamento 
com o cliente, e você, aí você identifica o cliente que o cara consegue 
cantar, não é tão difícil mas é, talvez tem vergonha ou o cara se atrapalha 
pra conseguir cantar a musiquinha do big mac, ganha o big mac é um 
negócio vantajoso né? 
[Risos]. 
CP: É um negócio vantajoso! 
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P: Vou pegar pra decorar! [Risos] (1.34). 
 

Ao intencionar o consumidor como a razão do existir do relacionamento e da marca, o 

sujeito (no ímpeto de “saciar” a falta do outro) conscientiza-se da importância que é predizer 

as demandas do cliente competente. Mais especificamente, a objetivação da falta “saciada”, 

da empolgação, da convivência assídua e do retorno do outro à família (i.e., ao “nós”) são 

apercebidos pelo sujeito como artefatos valorados para sinalizar que o consumidor se 

identifica com a marca e confia na relação com ela (2.10). Nesse sentido, o praticante 

reflexivo é capaz de romper com as normas de socialização primária da marca para manter a 

existência do “nós”, bem como para fazer com que o outro se identifique com a marca (5.18). 

No intuito de fazer com que os parceiros estabeleçam um relacionamento profícuo, o 

sujeito é consciente de que os “seres” da marca devem objetivar as tipificações dela e as do 

seu “eu” de modo que o consumidor sinta-se bem e identifique-se com ela, a ponto de 

intencioná-la no plano do cogito como sua “casa” (2.7). Em outras palavras, ao aperceber a 

relação como “uma troca de felicidades” (1.15), o praticante (por meio de dinâmica reflexiva) 

torna-se consciente de que é através da objetivação do “padrão” da marca, do interesse e da 

preocupação para com o bem-estar do consumidor, da predição das objetivações do outro e 

do reconhecê-lo como um “ser” (i.e., pessoa) (3.9), que o cliente competente aperceberá que 

pode sentir-se à vontade na marca “casa”, podendo retornar a “família” quando quiser. 

No relacionamento marca-consumidor, os clientes competentes não se identificam 

apenas com a marca-signo em si, mas também com os (“eu” dos) “seres” (i.e., praticante 

reflexivo e “ele”) da marca. Através de dinâmica reflexiva, o sujeito é consciente de que 

durante o relacionamento, os “seres” da marca sentem-se e são intencionados pelo outro 

como as personas antropomorfizadas da marca, ou seja, a personificação da marca (1.14). 

Dessa forma, o praticante reflexivo é cônscio de que a compreensão da falta do outro e o 

estabelecimento de laços de intimidade com ele, propiciam aos “seres” objetivarem ao 
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consumidor “o algo a mais” (mesmo que para tal tenham que romper com as normas de 

socialização primária da marca), fazendo com que o outro se identifique com a marca e com 

o “ser” dela que não deixa de sê-la (1.33). 

Ao perceber que o “ele” desempenha um importante papel na construção da 

identificação mútua e, conseqüentemente, do “nós”, o sujeito conscientiza-se da importância 

do investir em “treinar arduamente” o “ele”. Com isso, a marca conseguirá objetivar ao outro 

as tipificações de seu “padrão” de forma a agradá-lo. Então, é através dos frutos (retorno) 

desses treinamentos, que ela propicia ao outro identificação (1.34). 

Na relação marca-consumidor, o “ser” da marca identifica-se com o outro, quando o 

consumidor realiza objetivações positivas no que se refere à labuta do “ele” (reconhecendo a 

competência do mesmo), pois percebe nela o seu “eu”. Assim, por conta do “ele” ser 

conscientemente intencionado pelo sujeito como a objetivação da sua labuta, é por meio do 

elogio que o consumidor realiza ao “ele”, que o praticante toma consciência do trabalho bem 

realizado, identificando-se com o cliente competente (1.16). 

A marca identifica-se com o consumidor “espião” quando conscientemente percebe 

que ambos convergem para um mesmo fim, ou seja, construir um “nós” em que o outro se 

sinta bem e à vontade na marca. Nesse sentido, a existência de fortes laços de intimidade na 

relação marca-consumidor faz com que as objetivações do outro sobre as tipificações da 

marca sejam apercebidas pelo sujeito como direcionamentos seguros e confiáveis, que 

influenciam no aprimoramento do “nós”. Isso pode ser observado no extrato da fala do 

sujeito que segue abaixo: 

P: Você se identifica com o seu consumidor? 
CP: Me identifico hoje sim, pela, através dos, dos cursos que a gente vem 
fazendo, já hoje eu consigo me identificar com o consumidor. Você fala em 
aspecto de que? Aspecto comportamental do consumidor? 
P: Se você se identifica com ele? No sentido geral. 
CP: Não, eu me identifico, tanto como de percepção, de como 
comportamental, comportamental, sim, através dos cursos que a gente vem 
tendo, vem fazendo aí a gente consegue ter um relacionamento melhor. 
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P: E quanto à percepção que você falou agora? 
CP: A percepção que eu falo assim, é, é, eu me sinto bem com eles, porque eu 
hoje... já tem muitos clientes me conhecem e sabem que eu sou o gerente da 
loja, então já chega ali e: “oi, tudo bom?”, “hoje demorou um pouquinho!”, tá 
certo, vou amanhã, vou trabalhar pra, pra tá, corrigindo isso, “mas o que é que 
houve?”, “Ah não, mas hoje eu também eu pedi especial, por isso que eu acho 
que demorou também”, então, eu consigo já ter, ele consegue me soltar um 
feedback e eu consigo ter um feedback dele em relação a isso, então, eu gosto 
muito disso, ... por exemplo tem uma senhora, o nome dela... é Dona K, 
quando eu cheguei aqui a turma ... disse: essa cliente é um pouco 
problemática, “por que ela é problemática?”, ela vem meio mal-humorada, 
gente é: “ninguém sabe porque ela está chegando mal-humorada, e também 
por que ela é assim”, nem por isso ... a gente vai ser assim, então vamos tentar 
converter ela, então ela chegava, já falava: “tudo bom dona? tudo bom, como 
vai?”, aí ela: “vou bem, brigada!”, ela: “já fui no McDonalds nos Estados 
Unidos é assim, assim, assim”, oh, mas lá tem um diferencial que o povo 
brasileiro cobra muito mais qualidade que o povo americano, e isso é fato. ... 
a gente tem um diferencial em relação a isso, o produto é mais quente, daqui 
do que o de lá,... aí, aí ela: “ta bom!, eu queria um novo, traga uma espécie ... 
de quarteirão especial”, espera na boa, só que aí a gente conversa com ela, 
fica batendo papo. Então hoje, ela ta aí,  “ô Fulano, tá ai?”, aí eu vou lá, às 
vezes, quando eu a via, ela já ia criticar, por exemplo, ela passou a ser para 
mim uma pessoa como tipo um ... de segurança, um dia desses tava cheio de 
buracos ali na, na pista drive, aí ela passou e disse: “ô Fulano, vou te falar 
uma coisa, acho que tava bom de dá uma melhoradazinha naquele buraco ali 
da pista drive, porque já esta começando a afetar seus clientes!”, eu disse é: 
“se esta afetando à senhora, esta afetando realmente meus clientes!”. Ela me 
deu o toque, com três dias eu mandei ... ajeitar ali... e pronto, com 4 dias 
depois ela chegou aqui e: “ficou beleza! Tá excelente!”, então é uma pessoa 
que só fazia reclamar, mas hoje não, ela, ela me deu direcionamento. Então, 
às vezes, ela chegava e “a loja abriu hoje atrasada!”, às vezes o gerente não 
tinha falado que abriu atrasada ... eu passei a ter um, como fosse um espião, 
mas não, a idéia dela é realmente tá bem, se sentir bem, então ela vem aqui, 
hoje que tem a Mcentrega, ela tá vindo com menor freqüência, ela liga mais 
pra pedir pelo telefone, mas é uma cliente que ... hoje não, é 100%, quando 
ela me chamava cara, e já vem reclamação, um dia desse ela me chamou, aí 
buzinou, aí eu fui lá, “eu queria elogiar a menina do [...], me atendeu super 
bem, bem atenciosa”, aí eu: “foi mesmo”, foi aí que quando eu entrei, eu 
perguntei quem tá no [...] “óia é a Consumidora A é o primeiro dia dela”, pra 
primeiro dia de atendendo ao cliente, e ela conseguiu atender muito bem. Eu 
me sinto muito bem com a percepção dos clientes, e assim pro cara vir me 
reclamar, ... tá ruim, num sei o quê, opa! peraí! Se ele tá falando, deve ter 
acontecido realmente um fato pra tá isso, então, vamos lá, vê o que é que tá 
errado e vamos corrigir não adianta a gente dizer não, tá tudo, não, ... erros 
podem acontecer, mas a gente tem que minimizar o máximo possível (4.9). 

 
Nesse sentido, a compreensão gerada do fenômeno reforça os estudos de Heider 

(1958), Blackston (1992) e Berger e Luckmann (2002), ao esclarecerem que a construção da 

instituição (i.e., do relacionamento) depende dos parceiros se identificarem uns com os 

outros, como também com o “nós”. A identificação ocorre de forma intersubjetiva, quando o 
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sentido gerado pelo consumidor, ao intentar as tipificações da marca, bem como ao perceber 

como ela o intenciona, e vice-versa, tende a direcioná-lo a estabelecer o relacionamento. 

Contudo, como pudemos observar, a compreensão do fenômeno extrapola a 

concepção de identidade proposta por Keller (1993; 2002), pois ela não é apenas uma questão 

do consumidor ter ciência das características e atributos que compõe a marca, mas também 

engloba todas as formas, assim como intenciona as bases tipificadoras da marca e do “nós”. 

 

 

4.2.1.1.1 Valência/Relevância 

 As experiências do vivido relacional aprimoram a curva de aprendizagem de ambos 

os parceiros da relação marca-consumidor, de modo que, por meio de ato do cogito, eles 

intencionem quais tipificações do relacionamento (assim como dos parceiros) são relevantes 

e de valor para si, para o outro e para o “nós”. Tal perspectiva amplia a visão de Heider 

(1958) e Burgoon et al. (1995), quando considera que a construção dessas dimensões no 

fenômeno relacional é realizada de forma dialógica e intersubjetiva. 

Nesse sentido, na visão do sujeito, o retorno do outro, bem como a convivência 

assídua dele na marca, podem ser compreendidos como objetivações que o consumidor 

realiza no intuito de sinalizar a valência que a marca e o “nós” possuem para este mesmo 

consumidor (2.10). Desse modo, o outro valoriza a socialização primária da marca, pois 

quando ela é “100%” objetivada, ele pode nessa relação intencionar-se como se estivesse em 

“casa” (3.9). O praticante também intenciona como de valor esse retorno do consumidor, uma 

vez que essa objetivação faz com que o sujeito reflita sobre as tipificações “atuais” da marca, 

visando mantê-las e aprimorá-las de forma a intensificar a relação (3.14). 

Ao intencionar o outro como a razão do existir do relacionamento, o praticante nos 

aponta a valência para ele que o consumidor possui na construção do “nós”. Nesse sentido, 
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ao visar “saciar” a falta do outro, o sujeito (durante a dinâmica dialógica intersubjetiva com o 

cliente competente) é capaz (por meio do “jeitinho”) de quebrar as normas do “padrão” para 

manter essa relação e fazer com que o consumidor se identifique com a marca (5.18). Com 

isso, o praticante consegue fazer com o outro aperceba a relação como confiável, segura e 

permeada de afeto (1.29). 

 O sujeito também nos indica que valora o outro, ao intencionar o consumidor como 

um “ser” competente. Em outras palavras, as objetivações realizadas pelo cliente competente 

“espião”/“patrão” são tidas pelo praticante reflexivo como referências e direcionamentos, os 

quais visam promover o aperfeiçoamento da instituição relacional (4.9) 

Como o relacionamento marca-consumidor é formado por outras vozes (i.e “ele”), o 

sujeito, por ser reflexivo, reconhece a relevância da competência do “ele” no desenvolver do 

“nós” (2.3). Ao refletir sobre seu cotidiano na relação, o sujeito conscientiza-se de que os 

aspectos funcionais e emocionais do “eles” influenciam o estreitar dos laços relacionais, por 

intermédio do cativar o outro (5.10). As experiências pessoais de vida do praticante são 

relevantes para que ele desenvolva os laços do “nós” marca-consumidor. Assim, no momento 

em que o sujeito confronta as tipificações de outros lugares com as da marca, ele, por meio 

de dinâmica reflexiva e de alteridade, torna-se consciente da importância de atender bem o 

consumidor, a ponto de re-tipificar a socialização primária da marca (4.2). 

Na percepção do sujeito, o outro valoriza a marca, quando o cliente competente 

objetiva sua identificação, seu respeito e sua cooperação para com ela e as suas ações de 

cidadania, bem como ao querer se fazer existir nela por intermédio do possuir os artefatos 

que representam, para ambos, a marca (4.13). Além disso, a valência que a marca possui para 

o outro é nítida, à medida que o praticante percebe que o consumidor valora a aprovação e o 

status social derivados do relacionar-se com a marca (4.15). Ademais, o outro valora e “fica 

satisfeito” com a marca ao perceber que é reconhecido por ela e pelos seus “seres” (5.12). 
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4.2.1.1.2 Signo 

Por meio do ato da experiência, o sujeito (ao refletir sobre o vivido no 

relacionamento) conscientiza-se de que a marca-signo desempenha um papel fundamental na 

construção e no desenvolvimento do “nós”. Por se tratar de um signo, a marca corresponde a 

um universo simbólico, o qual compreende uma série de qualidades dessa mesma marca as 

quais são valoradas pelos parceiros relacionais. 

Assim, ao refletir sobre a historicidade do “nós”, o praticante reflexivo é ciente do 

poder que o “signo” possui no existir da relação. De fato, o signo é determinante para que a 

dinâmica relacional possa ou não ocorrer, pois o cliente competente (na visão do sujeito) 

conscientemente engaja-se nesse relacionamento devido ao fato de reconhecer e acreditar 

(confiar) que o “signo” representa o padrão “QSLV” da marca (i.e., socialização primária) 

(2.1). Dito de outra forma, quando o outro percebe os “arcos dourados”, não importa onde 

eles estejam, o consumidor os intenciona da mesma maneira, já que, devido a sua 

socialização primária ser homogênea e segura, ele pode confiar nela, o que propicia a relação 

em si e o fortalecimento dos laços relacionais. Além disso, o sujeito está ciente de que o 

“signo” não representa somente as tipificações da marca, mas também status e prestígio 

social. Nesse sentido, diferentemente dos signos concorrentes (e.g., Bob’s), o “McDonald’s” 

é intencionado pelo outro como um objeto que lhe fornece (por intermédio do prestígio social 

que ele emana) o passaporte para o consumo elitizado. A idéia desse parágrafo pode ser 

encontrada no trecho destacado abaixo: 

P: O seu consumidor se identifica com o McDonalds? 
CP: O meu consumidor se identifica com o McDonalds? 
P: Vamos colocar assim: o consumidor se identifica com você, gerente da 
McDonalds? 
CP: Não! Com o McDonalds, ele se identifica, sim agora [...]. 
P: Como seria essa identificação do consumidor com o McDonalds? 
CP: Acho que ele se identifica mais com a imagem do McDonalds, do 
ambiente, do restaurante, do lugar. Teoricamente é bom ficar, como tem 
muita gente que senta aqui, “oh, tô no McDonalds, vem pra cá!”, “Oh, tô no 
Mcdonalds!”, então, muitas pessoas vêm pra cá e ficam comentando, o, ... 
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estar em um lugar de alto nível, assim, como se fosse coisa de elite, ... é até 
certo ponto de elite, por causa da qualidade, mas ela não, nunca, nunca quer 
ser elite de consumidor, ela quer ser todos os consumidores. Hoje é difícil é! 
Mas a idéia dela é a de ... trabalhar a sensibilidade, hambúrguer a 79 
centavos, a idéia é atender todas as classes de consumidor, ela não quer ter 
distinção nenhuma, mas para o público sim, hoje eles se identificam como 
um diferencial, uma coisa elitizada, talvez a gente assim, ... o que sinto 
muito hoje da percepção do pessoal do McDonalds, não é assim a gente vai 
falar é bom, a bebida é boa, a batata é boa, a bebida não tanto, por que ... é 
de máquina né, e toda bebida de máquina é um pouco complicada, mas é o 
diferencial em relação à percepção que a gente tem do Mcdonalds é isso. 
Em relação ao Bob’s, “eu tô no Bob’s!” e “eu tô aqui no McDonalds!”, eu 
acho que é um pouco status se sentir que tá no McDonalds, eu acho que 
hoje se tem esta percepção, agora fora isso, acho que não que ele já vem 
com a idéia de ser atendido rápido, não tanto de rapidez hoje, que 
dependendo do produto demora um pouco, mas sim pela qualidade, o cara 
vai ta lá no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, vai tar onde for que ele tiver, 
tá um arco dourado lá, McDonalds, o cara vai entrar pra comer, porque ele 
sabe que é igual ao que ele esta pedindo, ele tem esta percepção sim, de 
segurança, ele se sente seguro, isso muitas pesquisas que agente faz e eles 
respondem. Então, a gente tá revendo ... o processo de segurança pra voltar 
a ter no tempo integral, que ... cliente que fica abordando aí, então, isso é 
uma coisa um pouco negativa, às vezes uns questionam, outros não 
questionam, aí isso aí agente tem que tá trabalhando pra rever isso aí e 
mudar o mais rápido possível, em relação a isso, que você vê, a gente 
sempre ... fala vamo, vamo, vamo, pra puder dar uma impressão positiva 
pros clientes, agora a percepção mesmo assim em relação ao cliente se 
identificar com o McDonalds, eu acho que está justamente ligado ao 
produto, mas assim mesmo vai ver se sente seguro de comer no McDonalds, 
hoje nós temos muitos problemas em vários lugares em comer, passa mal ou 
come na dúvida, será que tá bom, será que é isso é de ontem, será que é de 
hoje? Então o assunto que mais eu sinto nos clientes é segurança realmente 
alimentar, é comer no McDonalds, tem uma segurança alimentar muito 
grande, muito, a percepção que eu sinto é essa (4.12). 

 
Baseado nas análises, ratificamos o estudo de Baudrillard (2002), quando ele sugere 

que o ato de consumir envolve o consumo de objetos-signo, pois o que desejamos “saciar” 

não está no objeto em si, mas sim, no que podemos obter através dele, ou seja, no signo. 

Além disso, os consumidores, ao sinalizarem que querem fazer parte da marca, nos indicam 

que fazem-se existir por intermédio dela. 
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4.2.1.1.3 “A casa” 

O que significa intencionar a relação marca-consumidor como “a casa” ou “a rua”? 

No intuito de explorarmos essa questão, utilizaremos como fio condutor a reflexão realizada 

por Roberto DaMatta em sua obra A casa e a rua, publicada em 1985. Mais especificamente, 

trataremos da dualidade antropológica-social de “a casa” e “a rua”.  

Ao conceber na sociedade brasileira a existência da dualidade de “a casa” e “a rua”, 

ou entre privado e público, DaMatta (1991) não quis com isso apenas nos alertar que elas são 

somente “espaços” (físicos) antagônicos e relacionados, mas também, que representam 

“esferas de ação social” específicas, ou seja, são categorias sociológicas67. Cada uma dessas 

esferas representa formas morais (i.e., idéias e valores) distintas que direcionam as nossas 

objetivações ao nos engajarmos nelas (DAMATTA, 1991). Portanto, para esse estudioso, essa 

dualidade corresponde aos papéis sociais, domínios culturais institucionalizados, as 

ideologias e aos valores, as normas, aos códigos, as ações e aos objetos específicos (alguns 

inventados), que são especialmente construídos em e para determinada modalidade de relação 

social, “capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, músicas, e imagens 

esteticamente emolduradas e inspiradas” (DAMATTA, 1991, P. 17). Assim, nas palavras do 

autor: 

[...] Quando, então, digo que “casa” e “rua” são categorias sociológicas para 
os brasileiros, estou afirmando que, entre nós, estas palavras não designam 
simplesmente espaços geográficos ou coisas físicas mensuráveis, mas acima 
de tudo entidades morais, esferas de ação social, províncias éticas dotadas 
de positividade, domínios culturais institucionalizados e, por causa disso, 
capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, músicas, e imagens 
esteticamente emolduradas e inspiradas (DA MATTA, 1991, p. 17). 

 

                                                 
67 O conceito “categoria sociológica” é empregado por DaMatta de forma maestrina, posto que, o autor 

apropiou-se literalmente do significado construído por dois dos principais pensadores da sociologia francesa 
clássica, a saber: Durkheim e Mauss. Assim, esse conceito “pretende dar conta das noções através das quais 
uma sociedade pensa a si mesma e institui seu código de idéias e valores, sua cosmologia e seu sistema de 
classificação das coisas do mundo; e também para traduzir aquilo que a sociedade vive e faz concretamente – o 
seu sistema de ação que é referido e embebido no seus valores” (Da Matta, 1991, p. 17).   
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Nesse sentido, o “espaço”68 da “casa” e da “rua” são categorias que somente 

poderemos compreender, bem como captá-las ideologicamente com precisão, se e somente se 

confrontá-las uma com a outra, ou seja, pela diferença. Nas palavras de DaMatta (1991, 

p.18), “a relação entre casa e rua depende sempre do modo como os termos são relacionados 

e postos em contrate e/ou oposição”. Tal fato ocorre devido essas categorias sociológicas 

serem termos estruturais, constituídos e constituintes na própria dinâmica de sua relação, 

posto que, por estarem em fluxo, seus contrastes não são rígidos, tão pouco simples, até por 

que ambas não possuem substâncias invariantes, todavia, são “determinadas” dependendo 

dos contrastes das interações. Diante do exposto, concordamos com DaMatta (1991) quando 

ele elucida que casa e rua são espaços, instituições, esferas de significação social, que 

possuem socializações, visões de mundo e éticas particulares, isto é, ambas as categorias 

sociológicas são “reais” e, por conseguinte, constituem a própria “realidade”. Elas não são 

meras representações do “real”, mas sim simulacros de realidade. Em outras palavras, ao 

serem apercebidas como instituições legitimas, os consumidores, ao estabelecerem 

relacionamento com algumas dessas categorias (i.e., marca-casa ou marca-rua), são 

“sujeitados” aos ditames das suas bases tipificadoras, bem como pela suas socializações 

primárias, tendo assim suas ações, atitudes, gestos, roupas, assuntos e papéis sociais, 

normatizados e moralizados de acordo com a natureza do “espaço” que eles estão 

interagindo, “casa” ou “rua”. Assim, é esperado que os consumidores não possuam uma 

conduta única nesses dois espaços, mas sim, que se relacionem com a “marca-casa” e a 

“marca-rua” (i.e., esferas de significação) de forma diferenciada (cf. BERGER e LUCKMANN, 

2002; DAMATTA, 1991).  

                                                 
68 A noção da idéia de espaço é elucidada em maiores detalhes por DaMatta (1991) em seu livro a Casa & a 

Rua, no capítulo: “Espaço: Casa, rua e outro mundo: o caso do Brasil.  
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Todavia, esses espaços não são mutuamente excludente, tão pouco paralelos, essas 

diferenças existentes entre eles são complementares, já que, “em vez de serem alternativas, 

com um código dominado e excluindo o outro como uma ética absoluta e hegemônica, 

estamos diante de codificações complementares, o que faz com que a realidade seja sempre 

vista como parcial e incompleta” (DAMATTA, 1991, p.53). Dito de outra forma, a 

socialização primária de uma instituição não é pura, ela pode sofrer influência das diversas 

socializações secundárias provindas daqueles que interagem em determinado “espaço”. 

Assim, a socialização primária da casa sofre influencia da socialização secundária da rua, e 

vice-versa (cf. BERGER e LUCKMANN, 2002). 

Segundo DaMatta (1991), a “casa” pode ser compreendida como um “espaço” 

permeado pelas relações de afeto, familiaridade, amizade, segurança, confiança e de trocas de 

interesses e favores (reciprocidade) entre os seus agentes. Ela é um mundo de laços de 

simpatia, lealdades pessoais, complementaridades, compensações e bondades. A “casa”, 

então, demarca um “espaço” de calma, repouso, recuperação e hospitalidade, enfim, tudo 

aquilo que se compreende como idéia de amor, carinho, consideração e calor humano. 

Devido à intensidade emocional da instituição da “casa” ser alta, nós somos intencionados 

como pessoas que estão unidas através dos laços relacionais, como se fossemos uma “grande 

família”. Dessa forma, assim como na hierarquia familiar, esse “espaço” possibilita as 

pessoas estabelecerem entre si tratamentos diferenciados (i.e., privilégios) por meio do dosar 

quantidades distintas de afeto. Dito de outra forma, a “casa” não é um “espaço” que abriga 

iguais, pois, quanto mais forte forem os laços relacionais entre os agentes, mais intensa é a 

solidariedade, intimidade, simpatia e vínculos de hospitalidades entre eles, por exemplo, o 

que acarreta em tratamentos variados. A pessoa na “casa”, então, se definiria como um “ser” 

essencialmente relacional, que habita um sistema social em que ela é considerada um 
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supercidadão, o qual por intermédio das redes de relações pessoais, burla com as leis de 

cidadania, a ponto de só possuir direitos e nenhum dever.  

Já a “rua”, por ser oposta à “casa”, seria um “espaço” regido por regras gerais e 

mecanismos impessoais (i.e., normatização), onde as leis (e jamais as entidades morais como 

pessoas) são focais e dominantes. Na “rua”, então, trata-se de um espaço regrado, 

caracterizado pela formalidade, frieza, crueldade e insegurança, no qual os indivíduos são 

tratados como iguais, pois são categorizados pelos parâmetros jurídicos. Nesse mundo, o 

domínio das relações pessoais (qualidade da província da “casa”) fica totalmente submerso 

pelo “idioma do decreto, da letra dura da lei, da emoção disciplinada que, por isso mesmo, 

permite a exclusão, a cassação, o banimento, a condenação” (DAMATTA, 1991, p. 20). Diante 

dessa “categoria sociológica”, para DaMatta, o individuo e suas relações são reificados de 

forma abusiva, ocasionando um “espaço” em que não há abertura para modificações do 

“real”, posto que, a “rua” (por ser pública e perigosa) é autoritária, impositiva, fundada no 

descaso e na linguagem da lei. Ela ao mesmo tempo em que iguala os indivíduos, os 

subordina e explora como “seres” anônimos e desgarrados, a ponto de maltratá-los de forma 

que não possuam nem paz, nem voz. O indivíduo se definiria pela oposição à pessoa, pois é o 

sujeito da lei, foco abstrato para quem as regras e a repressão foram feitos. Assim, o 

indivíduo caracteriza-se pela proximidade com o mundo das leis impessoais que o submetem 

e subordinam, tornando-no um subcidadão. Nesse sentido, somos rigorosamente 

“subcidadãos” na “rua”, uma vez que, as regras universais de cidadania sempre nos definem 

pelos deveres e obrigações, ou seja, pela lógica do “não pode” e do “não deve”.  

Essa dicotomia também pode ser interpretada de outra forma, sem com isso 

corromper a essência da idéia original de DaMatta (1991). De fato, caso Berger e Luckmann 

(2002) tivessem versado sobre esse fenômeno, suas palavras teriam sido mais ou menos 

assim: “a casa” e “a rua” são instituições cujos universos simbólicos trariam arraigados 
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consigo e elucidariam aos agentes (pessoas ou indivíduos) como é realizada a dinâmica de 

socialização, qual é a socialização primária presente naquele “espaço”, e quais são as bases 

tipificadoras de desempenho vigentes. Ao objetivar tudo isso ao consumidor, a marca-“casa” 

ou a marca-“rua” visa fazer com que ele se identifique com os códigos das suas respectivas 

instituições, legitimando-as, no intuito de que na e durante a relação com esses “espaços”, o 

mesmo conscientize-se dos papéis a serem desempenhados seja na “casa” ou na “rua”. Em 

outros termos, o emergir dessas “categorias sociológicas” irá depender da forma como são 

socialmente construídas as instituições (i.e., marca ou relacionamento), e conseqüentemente, 

os universos simbólicos, posto que, são eles que irão definir as qualidades permeadoras e 

definidoras de determinado “espaço”, seja da casa ou da rua.  

Analisando essas categorias sociológicas sob a ótica do consumo, Baudrillard (2002) 

– se fosse o autor da idéia desses “espaços” – iria nos elucidar que identificaríamos o que é “a 

casa” ou “a rua” por meio da significação da estrutura (funcional ou simbólica) do arranjo de 

seus sistemas de objetos. Para esse autor, podemos ter consciência da identidade de qualquer 

coisa (e.g., pessoa, marca, “espaços”) por intermédio da composição do seu sistema cotidiano 

de objetos. Ou seja, quando o sujeito se relaciona com os objetos (de consumo), os 

significados (objetivados) dos signos e códigos que compõem os mesmos são transpostos 

àquele que os consome, a ponto de constituírem a identidade do sujeito (i.e., consumidor). 

Assim, o consumidor irá se relacionar com os objetos que ele se identifica, isto é, que 

possuem coerência com seu sistema de objetos e, conseqüentemente, com sua identidade, a 

ponto de compô-la.   

Diante de tudo que fora exposto, não pode misturar o “espaço” da “casa” com o da 

“rua”, e vice-versa, sem ocasionar alguma forma de confusão ou conflito, pois como 

observamos, elas são instituições diferentes, que possuem sistemas de objetos díspares, logo, 

tem naturezas essenciais distintas. Todavia, segundo DaMatta (1991, p. 60-62), essa oposição 
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não tem nada de estática, de substantiva ou de absoluta; ao contrário, ela é um fluxo, 

dinâmica e relativa, por que, “casa” e rua se reproduzem mutuamente, visto que há “espaços” 

na “rua” que se configuram como “casa” e, existem espaços “arruados” na “casa” que 

caracterizam “a rua”. Sendo assim, a rua pode emergir na casa, e vice-versa, posto que, isso 

dependerá da dinamicidade das socializações dessas instituições, da composição do sistema 

de objetos, como também da forma como esses “espaços” são intencionados pelos agentes 

que se relacionam com as “categorias sociológicas”.         

Diante do exposto, o sujeito, ao intencionar o “nós” como uma família e 

conseqüentemente a marca como “a casa”, nos sinaliza ser plausível traduzirmos essa visão 

de mundo da sociedade brasileira de Da Matta para o fenômeno relacionamento marca-

consumidor. Assim, as tradições, instituições, rituais e ritos do “nós” relacional podem ser 

compreendidos a partir dessa oposição. 

Como em uma família, a marca “mãe” objetiva comprometer-se em “cuidar” dos seus 

“entes queridos” (i.e consumidores), que vêem “visitá-la” de época em época (2.13) (3.8). 

Esse “ato de cuidar” reflete a sua preocupação consciente em propiciar ao outro “convidado” 

experiências (e.g., brincadeiras, ambiente agradável e descontraído, “padrão” da marca, 

“tratar bem”, sorrisos), as quais o façam intencioná-la (McDonalds) como “a casa”. Nesse 

sentido, a marca (e os seus “seres”), no ímpeto de fortificar e desenvolver os laços relacionais 

do “nós”, objetiva suas bases tipificadoras, visando tornar o “espaço relacional” um ambiente 

caseiro, como pode ser observado na fala destacada abaixo: 

P: O que é que você faz pelo seu consumidor? 
CP: Tudo! 
P: O que seria tudo? 
CP: Tudo para satisfazê-lo. Do bom atendimento, do bom sorriso, de uma 
boa conversa, de uma boa qualidade de produto, de uma boa limpeza, de um 
ambiente agradável, um ar-condicionado, um som ambiente, um sorriso de 
um funcionário, um bom-dia realmente espontâneo, um volte sempre 
espontâneo, eu faço tudo para satisfação de meu cliente. 
CP: QSLV! A gente trabalha muito focado no QSLV, então o cliente 
McDonalds sempre tudo de bom, né? McDonalds, até mesmo pelo que a 
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gente oferece, pela qualidade, então, é muito, muito importante a gente não 
deixar que nada afete o pensamento do, do cliente, para incentivar o uso da 
marca McDonalds. 
P: Você falou que o cliente é tudo de bom! O que é tudo de bom? 
CP: Eu acho que [...] o atendimento é, como eu te falei o ambiente, a 
qualidade, o serviço, a limpeza, porque tudo por mais que a gente, ... tudo tá 
trabalhando nessa mesma circunferência, qualidade, serviço e limpeza, a 
gente não sai disso, satisfação total do cliente está em cima disso, está em 
cima desse foco, qualidade, serviço e limpeza. Então, o que a gente até 
mesmo, o simples... a McDonalds sempre está inovando, então se você 
observar, antigamente o McDonalds trabalhava com guardanapo sem ser 
embalado, com o canudo sem ser embalado, hoje em dia a gente já se 
preocupa com, com esses detalhes, que é embalar o guardanapo, embalar do 
canudo, pra que até mesmo a gente não possa tá tendo contato com o 
produto que está entregando ao cliente, tá? As embalagens, até mesmo uma 
simples embalagem, uma simples mudança, tudo chama a atenção do 
cliente. Uma cor, uma embalagem do restaurante, a embalagem que eu falo 
é decoração, com banners, um menu bem iluminado, com cores bem, bem, 
bem realmente que chame a atenção do cliente, que é, envolva a atenção pra 
aquele menu, entendeu? É, a cor do restaurante, então tudo, tudo o cliente, 
acho que, até simplesmente um móvel, o cliente se identifica né, porque ele 
vai se sentir ali pôxa, num lugar realmente agradável, um ambiente 
realmente limpo, então muitos deles com certeza, é, sentem-se em casa, e é 
o objetivo da gente do McDonalds realmente que o cliente se sinta 
confortável, que ele se sinta em casa, né! 
P: O que é que significa casa? 
CP: Casa é um lugar onde ele possa tá de bem com a vida, estar confortável, 
que ele realmente é, se identifique, entendeu? Se identifique... (2.7). 

 
Apesar do sujeito reconhecer a existência e importância dos aspectos funcionais da 

relação (i.e., para a marca consiste na eficácia, controle, preditividade e calculabilidade de 

seus processos, e para o consumidor seria alimentar-se) na construção do “nós” (3.7), a 

utilização irrestrita de tais aspectos configurariam a “rua”, ou seja, um ambiente impessoal de 

frieza e individualismo. Dessa maneira, o praticante, ao refletir sobre o vivido histórico da 

relação, conscientiza-se de que ela possui também um aspecto significacional (existencial) 

para ambos os parceiros, que superam em alguns casos as tipificações instrumentais (e.g., 

preço) (4.4). Em outras palavras, as objetivações da persona visam fazer com que o 

consumidor se aperceba reconhecido, à vontade, confortável, íntimo, familiar, seguro e 

consciente do que vai encontrar (preditividade) ao engajar-se no “nós” “casa” marca-

consumidor. Tal argumento pode ser encontrado no extrato retirado da fala do sujeito: 
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P: O que o seu consumidor acha de você? 
CP: Você Fulano ou você McDonalds? 
P: McDonalds! 
CP: Fulano McDonalds,vamos lá! O consumidor hoje no McDonalds, ele 
acha, que vai ser atendido com certeza rápido, que eles pagam um lanche de 
qualidade, e isso indiscutivelmente o McDonalds tem e mantém, que é fato, 
e o serviço rápido a gente tá melhorando, tentando melhorar mais ainda, 
mas a expectativa dos clientes que vêm ao restaurante McDonalds é boa, ele 
vem pro McDonalds, não pelo preço, o preço é um pouco caro, mas sim 
pelo atendimento que é agradável, e sim pelo atendimento diferencial, dos 
funcionários tá rindo, tá brincando, a gente nem conhece o cliente, mas 
começa a se familiarizar com o cliente, o cara começa a “vamos lá no 
restaurante tal, todo mundo me conhece”, então, passa a ser uma casazinha 
do cara secundária, não tá em casa, não tá no trabalho, mas ao mesmo 
tempo é um ambiente que ele vai ficar, então hoje o cliente McDonalds, 
hoje, ele espera isso, e ele quer isso, então, a gente tá tentando trabalhar 
isso, porque é uma coisa que a gente sabe que preço, o McDonalds, ele não 
vai conseguir manter um preço muito acessível, porque tem um custo muito 
alto, a qualidade é grande, então, a gente tem de pagar por um preço, então 
acaba também o cliente tendo de pagar este preço. Então, é isso aí (4.4). 

 
Ao tornar o relacionamento marca-consumidor uma “casa”, os parceiros desenvolvem 

também confiança e comprometimento uns com os outros. Conforme será exposto na seção 

4.2.3, acerca da Confiança e Comprometimento: a construção do “nós” é permeado de 

confiança, transparência, segurança, comprometimento e cooperação entre os parceiros. 

Devido a isso, podemos dizer que é plausível a transposição da “casa” na “rua”, pois os 

parceiros relacionais não “percebem” que os limitantes da relação sejam empecilhos para que 

eles se engajem, desenvolvam e nutram os laços relacionais, como se estivessem em “casa”. 

Se pudermos intencionar o relacionamento marca-consumidor como “a casa”, então, 

tanto o praticante reflexivo, quanto o consumidor seriam (super)cidadãos. O praticante 

reflexivo por meio do ato da consciência apercebe o consumidor como uma pessoa (i.e., 

“ser”), que deve ser tratado como (super)cidadão69, e não como um indivíduo, conforme 

podemos notar no trecho destacado abaixo: 

 
 

                                                 
69 Vale salientar que, na seção “Julgamento”, serão apresentados, com mais detalhes, os argumentos que visam 

elucidar o porquê do praticante reflexivo e do cliente competente estarem sendo considerados cidadãos. 
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P: Fale-me sobre que tipo de experiência você quer provocar no seu 
consumidor? 
CP: Que [gagueja] se sinta diferente dos outros cantos, que a turma não, eles 
não, ... corriqueiro, é a mesma coisa, aqui não, a gente tenta fazer um 
diferencial, pra ele se sentir bem e sempre retornar né? Sempre retornar. 
P: Como é que você faz pra ele se sentir diferente? 
CP: Chamar pelo nome, já saber o que é que ele vai querer, ... já pediu e 
assim fazer com que ele se sinta o melhor possível dentro do McDonald’s. 
P: Você me falou uma vez quando eu perguntei pra você, o que o seu 
consumidor só faz com você? Aí você falou, “Ele come, come, come!”. 
Como você consegue identificar determinada ação que ele faz por ti é 
importante? 
CP: Como assim? Eu não entendi bem a pergunta. 
P: O consumidor vem aqui na loja, ele consome teus produtos, fala contigo, 
você trata bem ele, ele trata bem ou não, mas ele faz algumas coisas contigo 
que ele não pode fazer em outras lanchonetes, por exemplo. Tem algumas 
coisas que ele faz aqui no McDonalds que ele não faz no Bob’s, que ele não 
faz na Come-come, que ele não faz isso, o que é que ele faz aqui? ... O que 
ele faz aqui quando ele se sente em casa? 
CP: Ter um bom atendimento, ele sabe que aqui ele vai chegar e, eu vou dar 
bom, bons, eu vou estar disposto a atender bem, vou dar um atendimento 
especial, ...basicamente da maneira do possível né, de forma espontânea, 
alegre, para que o cliente volte e sinta-se à vontade né, ...comprar alguma 
coisa, é ser o mais espontâneo possível, o que é que ele possa fazer aqui? 
Comigo ele faz, não faz nos outros cantos? Acho que é o bom atendimento, 
que a gente, que muitos caras aqui não, num tratam bem o cliente né, trata 
de qualquer jeito como se fosse qualquer pessoa, não vê que é um cliente ali 
e tal, não vê que é uma pessoa, e aqui não, aqui a gente realmente trata as 
pessoas como elas merecem né, um bom atendimento, ter uma alegria pra, é 
mais ou menos isso (3.9). 

 
Todavia, diferentemente do “supercidadão” de Da Matta, os parceiros [super]cidadãos 

têm direitos e deveres (reciprocidade) a cumprir para com o “nós”. Dessa forma, embora 

nesse relacionamento o sujeito objetive propiciar ao outro uma relação em que ele se 

aperceba como um “convidado”, até mesmo os convidados têm obrigações para quem os 

convidou. Com base no que acabamos de expor, elucidaremos, nas próximas seções, que, por 

esse relacionamento ser construído através de uma dinâmica dialógica intersubjetiva, é 

necessário que a marca cumpra a sua parte (e.g., objetivar o padrão), bem como o cliente 

competente (e.g., “ato de pagar”). 

Assim, ao propiciar a emergência da “casa” em detrimento da “rua”, a marca 

possibilita a construção de um “nós” em que ambos os parceiros relacionais são recíprocos, 
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comprometidos, cooperando, confiando entre si para atingirem sua completude70 e a do 

“nós”. De uma forma mais direta, poderíamos afirmar que, na relação marca-consumidor, o 

afeto está para a “casa” assim como as tipificações funcionais (e.g., utilitarismo da regra) 

estão para a “rua”. 

 

 

4.2.1.1.4  Convergência 

 Embora aceitemos que a similaridade entre os parceiros de uma relação marca-

consumidor seja uma das dimensões responsáveis pelo estabelecimento do “nós”, preferimos 

utilizar o conceito de convergência, porque, além de abarcar toda a noção de similaridade, 

ainda acrescenta a disposição de dois ou mais elementos (parceiros) se dirigirem para ou se 

encontrarem no mesmo ponto. Nesse sentido, a convergência é tendência para aproximação 

ou união em torno de um assunto ou de um fim comum. Ela implica nos elementos se 

identificarem com o outro (ANTONIO, 2001). 

Por conta de se tratar, na relação marca-consumidor, de um relacionamento maduro, a 

experiência do McDia Feliz71 é conscientemente intencionada pelo praticante reflexivo e pelo 

cliente competente como o meio que eles possuem de gerarem identificação e convergirem 

para um mesmo ponto, a saber: auxiliar o NACC72 (4.13). Além disso, outro aspecto que 

                                                 
70 A questão da completude propiciada aos parceiros por intermédio do “nós” é abordada em profundidade na 

seção “Afeto”, mais especificamente, quando elucidarmos a satisfação. 
71 No Brasil, a principal causa abraçada pelo Sistema McDonald's é a luta contra o câncer infanto-juvenil. O 
McDia Feliz – coordenado nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald – é a principal fonte de arrecadação 
de recursos para o combate ao câncer infanto-juvenil no Brasil. Realizado desde 1988, com periodicidade anual, 
o McDia Feliz estimula a participação da comunidade na batalha contra a doença, que registra cerca de 7.100 
novos casos no País a cada ano. A campanha mobiliza funcionários, fornecedores, franqueados e parceiros do 
McDonald's, além de milhares de voluntários em todo o Brasil. O valor correspondente à venda de sanduíches 
Big Mac durante o McDia Feliz, menos impostos, é destinado a instituições que cuidam de crianças e 
adolescentes portadores de câncer de cada município onde a campanha é realizada. 
72 Fundado em outubro de 1985, na cidade do Recife, por um grupo de pessoas sensibilizadas com o problema 
do câncer infantil, o NACC vem oferecendo suporte aos serviços de oncologia pediátrica da Cidade do Recife, 
através de apoio às crianças carentes em tratamento na cidade e seus familiares. Proporcionando assim as 
condições necessárias para que possam resolver todas as dificuldades inerentes ao tratamento. 



 

 

243

 

propicia o desenvolvimento do “nós” é a questão do praticante reflexivo e do consumidor 

convergirem quanto as suas percepções sobre as bases tipificadoras da socialização primária 

da marca. O sujeito é ciente de que o outro percebe a persona, bem como suas objetivações 

como seguras e de confiança (4.12). Assim, corroboramos com os estudos de Schwab e 

Schwab (1978), Dwyer (2000) e Fournier (1994), pois, com o desenvolver do “nós”, a 

similaridade (convergência) entre os parceiros diz respeito aos valores e às atitudes (i.e., 

exercício da cidadania, tipificações seguras e confiança). 

 

 

4.2.1.2 Reconhecimento 

 O reconhecimento é de suma importância para o desenvolvimento do relacionamento 

marca-consumidor. Durante a dinâmica relacional, o praticante e o consumidor tendem a 

fortificar os laços do “nós” quando percebem que são valorizados e reconhecidos uns pelos 

outros como “seres” (i.e., pessoas) competentes. Ademais, eles também se sentem 

reconhecidos na relação por meio das objetivações do “eles” (i.e., nessa seção representados 

pelos amigos e família). Com isso, os parceiros propiciam a emergência da confiança e do 

afeto73, possibilitando assim o desenvolvimento do relacionamento. Ao refletir sobre o vivido 

do “nós família”, o sujeito é consciente de que é objetivando as experiências do sentir-se em 

“casa” que outro “convidado” terá a sensação de ser reconhecido pela marca (3.8). Mais 

especificamente, ao intencionar o outro como uma pessoa, o sujeito sinaliza que conhece os 

consumidores pelo nome, estabelece laços de intimidade com eles (e.g., brincadeiras e 

amizade) e prediz as suas objetivações (e.g., seus pedidos), de forma que os parceiros se 

sintam em “casa”, (4.15). Dessa maneira, a historicidade da relação marca-consumidor 

                                                 
73 Vale salientar que a confiança, assim como o afeto serão aprofundados nas seções 4.2.3.1 e 4.2.6, 

respectivamente. 
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respalda o sujeito a propiciar ao outro as sensações de segurança, confiança, respeito e 

reconhecimento, as quais potencializaram a relação do consumidor para com a persona 

(1.29). 

O outro “espião” percebe-se reconhecido pela marca na medida em que ela valoriza as 

objetivações dele, ratificando que ele é competente. Na verdade, o sujeito é consciente de que 

a existência de fortes laços de intimidade na relação marca-consumidor faz com que ele 

intencione as objetivações do consumidor para com a marca como direcionamentos seguros e 

confiáveis, os quais irão influir no aprimoramento do “nós”. Isso ocorre, porque o praticante 

é cônscio de que o consumidor conscientemente realiza suas objetivações no ímpeto de estar 

e sentir-se bem na marca e na relação (4.9). 

A marca se sente reconhecida pelo consumidor quando ele se identifica com as 

objetivações realizadas por ela. Ao objetivar as tipificações de seu “padrão 100%”, bem 

como de suas ações de cidadania (e.g., McDia Feliz), o sujeito conscientiza-se de que o outro 

reconhece a marca à proporção em que deseja fazer parte dela (identificando-se com ela), a 

ponto de querer os artefatos que a representam (4.13). 

Entretanto, o reconhecimento não é uma sensação que provém apenas das 

objetivações dos parceiros envolvidos na relação marca-consumidor. Tal sensação deriva 

também do reconhecimento social advindo do “ele” (i.e., amigos e familiares). Devido aos 

laços afetivos construídos no “nós”, o sujeito é consciente de que o consumidor deseja 

demonstrar ao “ele” que está em “casa”, na esperança de que seus amigos reconheçam o 

“status” que o cliente competente possui por estar imbricado em tal relacionamento. Isso 

pode ser observado no trecho extraído abaixo: 

P: Eu estava entrevistando outros gerentes, vocês são muito parecidos, no 
que falam, estou gostando que só de entrevistar vocês, porque vocês 
consideram esse papel de se relacionar com o consumidor, deixar ele, 
satisfazer ele, deixar ele feliz, porque um relacionamento visa isso 
felicidade, é que nem com tua esposa, você se relaciona com ela pra ser feliz 
em algum aspecto, ... 
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CP: É. 
P: Eu estou achando interessante estas entrevistas. Você consegue ver esta 
felicidade no consumidor, você consegue ver ele sair daqui feliz? 
CP: Consigo, perfeito, consegue, porque hoje o cliente McDonalds, ele hoje, 
ele já consegue assim na própria aparência mostrar satisfeito ou insatisfeito 
com relação ao atendimento, então, hoje você consegue, eu tenho exemplo 
mesmo assim, a senhora que vem aqui e muitos... clientes meus que chegam 
no lá no drive, “Boa noite, é cheddar hoje? Com, só molho né?”, “posso ir 
pra outra cabine?” “pode”, aí cara já vem, ... os funcionários, não eu, os 
funcionários já sabem o que ele vai consumir, ... pega um colega do lado lá, 
aí oia, oia, vê, aí para o carro, “tudo bom, boa noite!”, aí num fala mais 
nada, o funcionário já vai registra, “é só molho hoje, senhor, é o ...o seu?”, 
aí ele: “é!”, “próxima cabine”, “brigado!” , a pessoa que tá do lado dele, 
[...], acontece muito aqui, tem uns 10 clientes aqui, que eles chegam no 
drive: “Boa noite, tudo bom?” , aí às vezes o funcionário faz “o mesmo 
senhor?”, e ele: “é!” ... tudinho e vai embora, se eu for lá eu conheço ele de 
vista mais o produto, eu não sei, mais o funcionário hoje, ele já sabe que o 
cliente vai comer, então isso, pros clientes que vem, eles às vezes... com as 
pessoas que não, não vêm muito aqui, mas ele, ele demonstra oh, quis 
demonstrar pro colega que veio com ele que ali é a casa dele, se eu venho 
do lado desse cara e ele faz: “boa noite”, “boa noite” , “o mesmo senhor?” 
aí eu vou olhar, pô tu não falou nada ainda cara, como é que o funcionário 
sabe o que tu quer aí mesmo, aí o cara vai embora satisfeito, eu acho isso 
interessante. Então, outro exemplo, sapataria, eu odeio sapataria, porque as 
sapatarias, elas ainda nâo conseguiram colocar na cabeça que o cliente, é um 
consumidor muito exigente, e que ele é a pessoa mais importante do 
negócio, eles até tem isso, mas eu cliente como dinheiro e não como 
comportamento, então quando você entra em uma sapataria, o cara “azul, 
verde!”, como se o cara pensasse assim “achei o produto”, “tenho que 
vender o produto”, não “tudo bom? como vai o senhor? boa tarde, se quiser 
fique a vontade aí”, ... fica não naquela... que o cara tem, mas porque o 
gerente que tá atrás dizendo fala logo “tem de vender, tem que vender...”, é 
claro que vender é a alma do negócio, mas para vender, você tem que saber 
como chegar lá, então eu odeio sapataria, eu só vou em sapataria quando 
realmente preciso comprar um sapato (4.15). 

 
Por ser consciente de que o outro valora o fato de ser reconhecido no “nós”, o sujeito 

conscientemente objetiva formas que façam com que o consumidor perceba-se como tal, 

deixando-o satisfeito de uma maneira que o valor pecuniário dispendido seja intencionado 

pelo cliente competente como ínfimo diante desse reconhecimento recebido. Essa 

importância que o consumidor demonstra por ser reconhecido pela marca encontra-se nos 

parágrafos extraídos: 

P: Deixa eu te fazer uma pergunta, vocês convivem aqui todo dia, você deve 
já reconhecer aquele cliente que vem sempre? 
CP: Tenho, tenho, tenho, vários, vários, vários. 
P: Mesmo que a pessoa não fale com você isso... 
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CP: Não, tenho, tenho, tenho; tem um rapaz, o Consumidor J, que ele às 
vezes tá sem dinheiro né, ele às vezes quer passar cheque pra tantos dias né, 
eu ganho atrasado, ele ficou bravo comigo, na maneira não muito, como é 
que eu posso, não agressiva mas bravo na maneira até de brincar né, e eu dei 
mole na parte financeira e o cheque acabou entrando, aí ele pô ia cancelar, 
ia cancelar a minha conta, o cheque entrou, rapaz, você deu mole aí! Não 
mas, aí eu falei bom, vamos fazer o seguinte, quando você não tiver 
dinheiro eu vou fazer um vale, tu lancha, depois você vem aqui e paga, é a 
única maneira que eu tenho de te ajudar, de não te perder como cliente, né. 
Tem um cliente, tem um cliente, eu não lembro bem o nome dele... (outra 
pessoa?) que tá atendendo, mas eu falo com ele assim, até uma falha minha 
não perguntar o nome dele, quando ele veio mais ou menos na escada, que 
ele vem mais na parte da manhã as pessoas já sabem que ele vai pedir 
McFish, aí já pede pra ativar, aí quando ele chega ele já fica surpreso porque 
as pessoas já conhecem ele, e ele ter o trabalho de obrigatoriamente, não só 
pela parte da segurança, cheques roubados, mas a gente sempre pede o 
cartão ou identidade pra identificar o cliente, então tem que chamar pelo 
nome, senhor Consumidor J, senhor Fulano, senhor Sicrano, até pra você ir 
identificando o nome da pessoa, e é muito gostoso, o cliente ele gosta de ter 
atenção, ele não foge disso, ele quer ser enxergado, pra isso ele não vai 
botar uma melancia na cabeça, óbvio, mas ele gosta de ser enxergado e é 
muito bom quando você tá num determinado, na fila do caixa dizendo e o 
cara, seu Consumidor J venha cá que eu vou lhe atender agora, o cara, ele 
vai se sentir satisfeito de uma maneira que não, que o valor do lanche ainda 
é insuficiente pra pagar esse atendimento, entendeu? (1.29). 

 
Baseado no exposto, confirmamos os estudos de Hansen (2000), Gwinner et al., 

(1998), Hennig-Thurau et al. (2000; 2002) e Bitner (1995) ao elucidarem que o outro se sente 

reconhecido pela marca no “nós”, quando ela o conhece pelo nome, possui laços de 

intimidade, familiaridade e amizade. Além disso, como pode ser observado, o 

reconhecimento social também é importante para fortificar a relação. Essa constatação, 

corrobora o estudo de Sheth e Parvatiyar (1995). No entanto, esses estudos não consideram 

que a marca (vista aqui como praticante reflexivo) também é reconhecida na relação. Isso se 

deve ao fato de que tais estudos só analisaram o relacionamento sob a perspectiva do 

consumidor, desconsiderando que o “nós” é uma dinâmica dialógica intersubjetiva. E, por 

fim, essa reflexão nos permite avançar no conhecimento da área de marketing de 

relacionamento, pois a relação passa a ser intencionada como “a casa”. 
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4.2.1.2.1 Respeito 

 O respeito é o sentimento que leva um parceiro relacional a tratar outrem com grande 

atenção, profunda deferência, consideração e reverência (ANTONIO, 2001). Pode-se constatar 

que o outro respeita a marca, quando o praticante objetiva em seu discurso que o consumidor 

intenciona o “signo” como “a marca”. Ao apercebê-la sob esse horizonte, o praticante 

sinaliza que o consumidor percebe confiança, segurança e valor nas tipificações dela, o que 

possibilita a construção do “nós”. Isso pode ser constatado na fala do sujeito, transcrita 

abaixo: 

P: O que o seu consumidor acha de você? 
CP: Por enquanto não recebi nenhuma reclamação [risos]. Então, eu acho 
que isso já é uma boa expectativa, eu não posso falar mais além do que isso, 
porque é, por enquanto eu num, nunca fui chamada atenção, num, nenhum 
cliente reclamou assim da minha pessoa, que alguma coisa poderia estar 
prejudicando realmente ele ou, acho até na insatisfação dele. 
P: O que o seu consumidor acha do McDonalds? 
CP: Oh, a McDonalds é a marca né!, a McDonalds é [...] uma potência 
mundial, falou McDonalds o pessoal “Ah! McDonalds, então é confiável”. 
Então, o consumidor respeita muito a marca, confia muito na marca, até 
mesmo por a gente passar uma segurança para eles, aí eu volto novamente 
ao assunto tá, segurança de qualidade, de serviços e de limpeza tá, então 
nossas metas, que a gente trabalha constantemente, diariamente esta meta, 
satisfação total do cliente, em qualidade, serviços e limpeza. 
CP: É o QSLV? 
P: É o QSLV (2.6). 

 
Como o relacionamento marca-consumidor é um fenômeno intersubjetivo, o sujeito é 

consciente de que a construção do respeito no “nós” depende do desempenho dos papéis de 

ambos os parceiros. Nesse sentido, no intuito de fazer com que o consumidor respeite o 

“justo valor” das tipificações da marca, o sujeito é consciente de que deve objetivar uma 

relação transparente, por meio da diafaneidade da socialização primária da persona e do seu 

“eu”. Com isso, há um aumento da confiança relacional devido ao outro “ter acesso” 

(consciência) a essas tipificações (5.12). Ademais, o praticante conscientemente sinaliza seu 

respeito para com o outro, quando objetiva, através de um “bom atendimento” ao 
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consumidor, “saciar” a falta do cliente competente, visando o retorno dele (3.23). Assim, ao 

objetivarem o respeito mútuo, ambos os parceiros propiciam o existir do “nós”. 

 

 

 

4.2.2 Julgamento 

 Os relacionamentos nas sociedades (para não dizer a própria sociedade) são regidos 

por princípios éticos e de cidadania. A ética, então, faz-se presente em qualquer atividade 

humana; logo permeia as relações comerciais entre marca e consumidor. A cidadania 

(embebida pela ética) permite aos indivíduos sentirem-se membros da sociedade, de forma 

que, como cidadãos, possam participar ativamente dela. No entanto, a maioria dos estudos 

parecem estar desconsiderando esses princípios, principalmente, quando aniquilam o ethos do 

sujeito-cidadão. 

 Assim, a seção Julgamento, 4.2.2, irá explorar a questão da ética e da cidadania no 

fenômeno relacionamento marca-consumidor. 

 

 

4.2.2.1 Cidadania 

A cidadania, tal como a percebemos atualmente, é uma condição de igualdade civil e 

política. Tal condição é regida por regras universais, um sistema de leis válido para todos os 

sujeitos, em qualquer espaço-tempo (DAMATTA, 1991). Dessa forma, no seu cerne, encontra-

se o ideal de que todos os cidadãos são iguais e livres. Esse ideal, segundo Rezende Filho e 

Câmara Neto (2001), é condição necessária ao exercício da cidadania plena, com liberdade, 

igualdade e garantia de direitos humanos. A cidadania, então, compreende tanto a 
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participação política, quanto a série de deveres e direitos da sociedade para o cidadão, e vice-

versa. Portanto, a cidadania regula as relações de poder de uma sociedade, garantindo aos 

cidadãos livre atuação civil, econômica e política. 

 Embora haja uma diversidade de manifestações que caracterizam a prática da 

cidadania, nessa investigação utilizaremos a seguinte: 

[...] entendemos que um cidadão deve atuar em benefício da sociedade, bem 
como esta última deve garantir-lhe os direitos básicos à vida, como moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, trabalho, entre outros...como 
conseqüência, cidadania passa a significar o relacionamento entre uma 
sociedade política e seus membros (REZENDE FILHO e CÂMARA NETO, 
2001, p. 4). 

 
 Como podemos notar, o conceito de cidadania pressupõe que os membros da 

sociedade (i.e., a marca e o consumidor) cooperem entre si, sejam recíprocos e retributivos74, 

posto que a condição de cidadão consiste no sujeito ter direitos e deveres com outrem, bem 

como com a sociedade. 

 No entanto, com o surgimento da sociedade de consumo, as pessoas passaram a ser 

intencionadas pelo sistema capitalista não mais como sujeitos-cidadãos, mas sim como 

sujeitos-consumidores, pois, nessa cultura do consumo, “ser” é consumir (cf. BAUDRILLARD, 

1975; FEATHERSTONE, 1997; HORKHEIMER e ADORNO, 2002; SLATER, 2002). O consumo, 

dessa forma, é elevado à condição de categoria suprema da dignidade e da cidadania. Devido 

a isso, atualmente há uma relação equivocada sobre ser cidadão, pois este vem sendo 

substituído cada vez mais por uma idéia de consumidor, ou seja, só é cidadão aquele que é 

consumidor. 

 Contudo, o sujeito-cidadão, diferentemente do sujeito-consumidor, é uma peça 

fundamental na dinâmica social, pois age em função do bem comum (cf. REZENDE FILHO e 

CÂMARA NETO, 2001). Tal pensamento, nos direciona a desvincular a relação arbitrária 

                                                 
74 As dimensões de cooperação, reciprocidade e retribuição serão elucidadas, respectivamente, nas seções 

4.2.3.2.1, 4.2.5.2.4 e 4.2.5.2.3. 
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criada pelo capitalismo tardio do cidadão-consumidor, posto que ser cidadão não é ser apenas 

consumidor (peça da expansão capitalista), mas sim ser agente da expansão do bem-estar  

social. Em outras palavras, diferentemente do consumidor zumbi ou serial, o cidadão não é 

um “nada” alienado pela “industria cultural”, mas sim um “ser” emancipado. 

 

4.2.2.1.1 Cidadania do cliente competente 

 O termo “cliente competente” foi cunhado por Schön (1983) para designar os 

consumidores que assumem a condição de “ser” na relação com o praticante reflexivo. O 

cliente competente, então, pode ser compreendido como um sujeito-cidadão que, por meio da 

reflexividade, é consciente dos seus direitos e deveres para com a marca e o “nós”. Em outras 

palavras, o exercício da cidadania no “nós” faz com que o consumidor reflita sobre o 

desempenho de seu papel na relação, no intuito de ter consciência se suas objetivações estão 

lhe propiciando satisfação “plena”, assim como se estão possibilitando o bem comum. Por 

causa disso, o cliente competente é capaz de influenciar as objetivações, bem como as 

tipificações da marca, de modo que ela cogite se deve ou não re-tipificar sua socialização 

primária no relacionamento. Dessa forma, conforme esse autor, o sujeito-cidadão assume 

condição ativa no fenômeno relacional (marca-consumidor), possibilitando a emergência da 

dinâmica dialógica intersubjetiva com o praticante reflexivo. 

 Diante do exposto, ao refletir sobre a historicidade do “nós”, o sujeito por meio de ato 

intencional apercebe o outro como um cliente competente (“ser” reflexivo) que, por ser 

cônscio da identidade (socialização primária) da marca, ao se relacionar com ela, exige a 

entrega do seu “padrão” (5.3). Dessa maneira, o outro enquanto cidadão exerce sua cidadania 

no “nós” quando, ao se mostrar consciente do “padrão” que a persona pode lhe ofertar, ele 

exige dela o cumprimento e a entrega do “QSLV” (4.4), visando o seu bem-estar e o dos 
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“seres” da marca no relacionamento, bem como dos demais consumidores que se engajem em 

tal relação. 

 Nesse sentido, ao intencionar o outro como “espião” ou “patrão” (“ser” competente), 

o sujeito sinaliza que as objetivações (e.g., reclamações ou elogios) que o cliente competente 

realiza com respeito à marca são atos de cidadania do consumidor no “nós”, pois elas visam 

aprimorar não só o bem-estar da díade marca-consumidor, mas também são ações 

direcionadas à comunidade como um todo. Por exemplo, as reclamações do consumidor, 

acerca das tipificações “atuais” da marca são apercebidas pelo praticante como 

direcionamentos seguros, confiáveis e de valor que visam conscientizar a persona de que a 

socialização primária da marca não está sendo objetivada conforme prometido. Com isso, o 

cliente competente visa fazer com que a marca esteja ciente das suas “deficiências”, para que 

possa “consertá-las”, no intuito de propiciar por meio da objetivação do “QSLV” o bem-estar 

ao consumidor e a sociedade, como destacado abaixo: 

P: Você se identifica com o seu consumidor? 
CP: Me identifico hoje sim, pela ... através dos, dos cursos que a gente vem 
fazendo, já hoje eu consigo me identificar com o consumidor. Você fala em 
aspecto de quê? Aspecto comportamental do consumidor? 
P: Se você se identifica com ele? No sentido geral. 
CP: Não, eu me identifico, tanto como de percepção, de como 
comportamental, comportamental, sim, através dos cursos que a gente vem 
tendo, vem fazendo aí a gente consegue ter um relacionamento melhor. 
P: E quanto à percepção que você falou agora? 
CP: A percepção que eu falo assim, é, é, eu me sinto bem com eles, porque 
eu hoje... já tem muitos clientes me conhecem e sabem que eu sou o gerente 
da loja, então já chega ali e: “oi Gerente, tudo bom?”, “hoje demorou um 
pouquinho!”, tá certo,  vou amanhã, vou trabalhar pra, pra ta corrigindo 
isso, “mas o que é que houve?”, “Ah não, mas hoje eu também eu pedi 
especial, Gerente, por isso que eu acho que demorou também”, então, eu 
consigo já ter, ele consegue me soltar um feedback e eu consigo ter um 
feedback dele em relação a isso, então, eu gosto muito disso, ... por exemplo 
tem uma senhora, o nome dela... é Dona K, quando eu cheguei aqui a turma 
... disse: essa cliente é um pouco problemática Gerente, “por que ela é 
problemática?”, ela vem meio mau-humorada, gente é: “ninguém sabe 
porque ela está chegando mal-humorada, e também por que ela é assim”, 
nem por isso ... agente vai ser assim, então vamos tentar converter ela, então 
ela chegava, já falava: “tudo bom dona? tudo bom, como vai?”, aí ela: “vou 
bem, brigada!”, ela: “já fui no McDonalds nos Estados Unidos é assim, 
assim, assim”, oh, mas lá tem um diferencial que o povo brasileiro cobra 
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muito mais qualidade que o povo americano, e isso é fato. [...] a gente tem 
um diferencial em relação a isso, o produto é mais quente, daqui do que o de 
lá, ... ai, aí ela: “ta bom!, eu queria um novo, traga uma espécie ... de 
quarteirão especial”, ... espera na boa, só que aí a gente conversa com ela, 
fica batendo papo. Então hoje, ela ta aí, “o Gerente tá ai?”, aí eu vou lá, às 
vezes, quando eu a via, ela já ia criticar, por exemplo, ela passou a ser para 
mim uma pessoa como tipo um ... de segurança, um dia desses tava cheio de 
buracos ali na, na pista drive, aí ela passou e disse: “ô gerente, vou te falar 
uma coisa, acho que tava bom de dá uma melhoradazinha naquele buraco ali 
da pista drive, porque já esta começando a afetar seus clientes!”, eu disse é: 
“se está afetando à senhora, está afetando realmente meus clientes!”. Ela me 
deu o toque, com três dias eu mandei ... ajeitar ali e pronto, com 4 dias 
depois ela chegou aqui e: “Gerente oh, ficou beleza! Ta excelente!”, então é 
uma pessoa que só fazia reclamar, mas hoje não, ela, ela me deu 
direcionamento. Então, às vezes, ela chegava e “Oh Gerente, a loja abriu 
hoje atrasada!”, às vezes o gerente não tinha falado que abriu atrasada ... eu 
passei a ter um, como fosse um espião, mas não, a idéia dela é realmente ta 
bem, se sentir bem, então ela vem aqui, hoje que tem a McEntrega, ela tá 
vindo com menor freqüência, ela liga mais pra pedir pelo telefone, mas é 
uma cliente que ... hoje não, é 100%, quando ela me chamava cara, e já vem 
reclamação, uma dia desse ela me chamou, aí buzinou, aí eu fui lá, “Oh 
Gerente, eu queria elogiar a menina do ..., me atendeu super bem, bem 
atenciosa”, ai eu: “foi mesmo”, foi aí que quando eu entrei, eu perguntei 
quem ta no... “oia é a Consumidora A é o primeiro dia dela”, pra primeiro 
dia de atendendo ao cliente, e ela conseguiu atender muito bem. Eu me sinto 
muito bem com a percepção dos clientes, e assim pro cara vir me reclamar, 
... tá ruim, não sei o quê, opa! Peraí! Se ele ta falando, deve ter acontecido 
realmente um fato pra ta isso, então, vamos lá, vê o que é que ta errado e 
vamos corrigir, não adianta agente dizer não, ta tudo, não, ... erros podem 
acontecer, mas a gente tem que minimizar o máximo possível (4.9). 

 
 A existência de fortes laços de afeto (intimidade) no “nós” faz com que a objetivação 

da preocupação do outro-cidadão para com os aspectos emocionais (e.g., humor) dos “seres” 

da marca sejam intencionadas por eles como uma forma de motivá-los a objetivar 

eficientemente75, durante o exercício de sua labuta, as bases tipificadoras da marca e do seu 

“eu”, buscando aprimorar a dinâmica dialógica intersubjetiva (“nós”). O sujeito intenciona 

essa objetivação do outro como algo não só para si (egoísmo), mas sim como uma ação 

voltada também para o interesse do “ele” (nesse parágrafo representado pela sociedade), 

conforme o trecho extraído da fala do sujeito: 

P: Você acha que o seu cliente também se identifica com você? 
CP: Identifica. 

                                                 
75 Vale ressaltar que a eficiência que estamos utilizando nessa investigação refere-se a uma das dimensões da 

“teoria da McDonaldização” proposta por George Ritzer. 
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P: To falando de você, você acha que ele se identifica com você 
CP: É, às vezes eles me chamam quando a coisa não tá andando e aí eu 
tenho que dar um gás no trabalho, dar um gás ou dar um incentivo pras 
pessoas acordarem, que às vezes você tá meio desmotivado até, com algum 
problema de casa, ou de repente você tá achando que tá fazendo a mesma, aí 
ter o cuidado pras pessoas não fazerem as mesmas coisas todos os dias, a 
gente tem um projeto de treinamento que as pessoas rodam as várias coisas, 
mas às vezes tem funcionário que tá chateado, e às vezes eu tenho que 
acordar o pessoal né, a galera e às vezes eles não enxergam, pô cara, porque 
tu tá bravo hoje?! O atendimento tá legal, aqui eu gosto de comer, aqui tu 
tem um atendimento diferenciado dos outros, eu gosto de vir aqui, até pelo 
teu trabalho, não só os clientes como o próprio pessoal do shopping né, que 
sentiram uma mudança, não só graças a mim, mas graças a McDonalds e a 
equipe que eu consegui formar, que eu to formando, que a gente nunca pára 
de buscar melhora e eles identificam que a loja melhorou muito e vem 
melhorando, obviamente tem falhas né, mas eles nos identificam com o 
nosso atendimento, é um atendimento rápido, é um atendimento cortês, e 
com sinceridade que cliente me dá o retorno e se identifica com a minha 
pessoa com relação ao meu trabalho. O resto é questão de trabalhar o 
cotidiano mesmo (1.8). 

 
 No relacionamento marca-consumidor, o exercício da cidadania é objetivado pelo 

outro-cidadão no momento em que ele, ao se identificar com a ação de cidadania 

proporcionada pela marca (e.g., McDia Feliz), coopera com a persona (por meio do querer 

artefatos que para ambos os parceiros representam a esta persona) visando o bem comum, ou 

seja, ajudar o NACC (4.13). 

 

 

4.2.2.1.2 Cidadania do praticante reflexivo 

 Ao refletir sobre a historicidade da sua vida cotidiana, o praticante resgata sua origem 

em uma época em que era marginalizado pela sociedade de consumo (1.15), conscientizando-

se de que não era um cidadão. A cidadania foi adquirida por meio do ingresso à marca, pois 

ela lhe propiciou emprego, ensinamentos, incentivos e direcionamentos para os caminhos que 

o levariam para a sua vida atual, longe da marginalidade. Devido a isso, o sujeito objetiva seu 

sentimento de gratidão (retribuição) e orgulho para com a marca, por ela tê-lo tornado um 

cidadão (5.19). A marca, então, é apercebida pelo sujeito como “tutora” dele, possibilitando 
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que ele se realize como pessoa e profissional, à medida que ela lhe oferece condições para 

que ele se desenvolva, tornando-se um “ser” (3.12) (4.8). 

 Dessa maneira, como uma forma de reconhecimento e retribuição aos ensinamentos e 

à cidadania possibilitados pela marca, o praticante objetiva seu sentimento de querer se fazer 

existir nessa família (marca), tornando-se um “ser” dela. Tal fato se torna plausível no 

momento em que o sujeito, ao utilizar a analogia da família nuclear, intenciona a marca como 

seu pai ou sua mãe, objetivando conscientemente sua relação (simbólica) de filiação com 

marca, conforme podemos constatar no trecho em destaque: 

P: Para finalizar agora, você vai ficar feliz! Uma pergunta bem introspectiva 
para você agora. O que significa para você “ser McDonalds”? 
CP: Ah, para mim é tudo, né? É onde abriu minha visão, onde abriu a porta 
para, para o trabalho, para a experiência profissional, para conhecimento 
com pessoas, que a gente trabalha muito com pessoas, principalmente 
adolescentes, pessoas jovens, então, o McDonalds é uma família, é minha 
família, faz parte da minha família, porque o meu convívio é muito grande 
dentro da empresa, já faz tempo né, como te falei, são oito anos de empresa, 
e tenho aprendido muito com ela, até em termos profissionais e em termos 
de, do próximo, compreender o próximo, compreender a dificuldade, que 
cada um tem uma dificuldade, cada um tem problemas, então, a McDonalds 
para mim é uma escola, é uma família, é um pai, é uma mãe (2.14). 

 

 O ato de intencionar-se como a persona antropomorfizada da marca é evidenciado 

quando o praticante, por meio da analogia existencial e epidérmica, objetiva de forma 

consciente sua relação visceral e consangüínea com a outra família (representada pela 

marca), relação essa até então só não superada pelo vínculo da família nuclear, como 

destacado abaixo: 

P: Vou lhe fazer uma pergunta engraçada, o que significa pra você ser 
McDonalds? 
CP: Pra mim é, depois obviamente da minha família, você tem que ter uma 
vida pessoal com poucas brigas, mais ou menos estruturada, é, pra mim é a 
minha segunda vida, digamos que é a minha segunda pele né, é, não só a 
parte financeira, mas a parte de me projetar como pessoa, de me projetar 
com novos relacionamentos, digamos assim, relacionamentos que eu falo é 
da parte de estar em contato com empresários, ter o prazer de estar dando 
essa entrevista pra você, se eu não tivesse aqui, obviamente outra pessoa 
estaria no meu lugar. Então, a McDonalds pra mim até então é, só não vou 
largar a minha mãe nem a minha esposa pela McDonalds, até agora não 
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senti essa necessidade, mas a McDonalds pra mim é a segunda vida, é uma 
coisa que eu quis, é o famoso catchup na veia né, que me contaminou e que 
eu tento contaminar as pessoas do lado positivo, sei que quem cresce, quem 
batalha tem críticas, mas as críticas é só pro nosso benefício né? Se você é 
uma pessoa que só cresce sem ter dificuldade, você cresceu sem pegar 
experiência, sem pegar maturidade, você cresceu por, digamos assim, por 
mais mérito da sorte do que de um fruto de um trabalho bem feito, então, as 
críticas e as dificuldades só nos engrandecem (1.13). 

 
 Nesse sentido, ao intencionar-se como a personificação da marca, o sujeito indica que 

se identifica com ela, ou seja, que as tipificações do seu “eu” identificam-se com as bases 

tipificadoras da marca. Portanto, devido ao fato dele se identificar, se reconhecer e valorar a 

socialização primária da marca (3.19) (5.19), no relacionamento marca-consumidor o 

praticante vivencia o fenômeno organizacional (SCHÖN, 1983), tornando-se o “ser” da marca 

(5.20). Além disso, ao indicar que o “funcionário também é McDonalds”, o praticante 

objetiva conscientemente que o “ele” da relação marca-consumidor também é a 

personificação da marca. A idéia desse parágrafo pode ser constatada na fala extraída abaixo: 

 
P: Como você descobriu o aniversário dela? 
CP: Porque a gente começou a, ela vinha todo dia né, e aí a gente começou a 
ter uma certa, uma certa, digamos assim, intimidade com ela, dentro do 
nosso limite de consumidor e empresa, e aí a gente pegou pela identidade 
dela né, ela passou um cheque, a gente pegou pela identidade dela, anotou e 
aí marcou o dia e o funcionário W que é o nosso gerente de área, ele 
também pegou um grau de amizade com ela, que até ela só vinha procurar o 
funcionário W, muitas vezes o cliente se identifica até com o funcionário, 
que não deixa de ser McDonalds, então às vezes ela já chama, eu quero ser 
atendido pela aquela, por fulano, por sicrano e tal, então às vezes o cliente 
se identifica com o funcionário pelo atendimento bom; não é que os outros 
funcionários não atenderam ele bem, mas só que aquele funcionário deu 
algo a mais que eu tanto busco, de repente ele sorriu mais, ele conseguiu 
preencher de maneira mais rápida a necessidade do cliente, então, essas 
coisas a gente procura buscar né, é um universo de informações que é o 
cliente que é inesgotável né, se você procura se espelhar e atender, e 
atender, e atender bem, você descobre coisas simples que podem fazer uma 
diferença tremenda amanhã. 
P: Você sabe porque a gente fez na McDonalds? 
CP: Não, ele... 
P: Agora eu digo. 
CP: ... até tinha me falado, mas eu vou falar que eu não me lembro que é pra 
... 
[Risos]. 
[Falam ao mesmo tempo]. 
P: Agora eu lhe digo, é porque nós queríamos entrevistar o McDonalds. 
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CP: Certo. 
P: Mas pra gente entrevistar o dono da McDonalds, se eu pudesse, eu 
entrevistava o Ronald McDonald’s, certo, mas o Ronald é um personagem, 
todos vocês acabam incorporando no dia-a-dia, então a pessoa, as pessoas 
que realmente melhor representam a empresa são vocês né, então a grande 
razão é essa! É que como eu não posso entrevistar o Ronald, você é o que 
chega mais perto do Ronald. 
[Risos]. 
CP: Ele tem um trabalho, na realidade esse Mac lanche feliz, gira em torno 
dele, ele também é envolvido com o NACC, ele trabalha em prol da criança 
no Brasil, não só na parte de Mac lanche feliz, mas na parte institucional, 
ele visita hospitais, ele veio no mês de maio, e visitou escolas e hospitais 
aqui, então ele tem um trabalho impressionante, eu, essa parte da empresa 
que me motiva mais porque eu não to só vendendo lanche, eu to salvando 
vidas. 
P: Estás falando dele, é porque existe uma pessoa no Brasil que representa o 
Ronald? 
CP: O Ronald? É. 
P: E é funcionário da McDonalds? 
CP: Funcionário da McDonalds, a McDonalds banca pra ele, ele já veio aqui 
desfilou em carro de bombeiro, ele ... 
P: Não, não, não, eu to falando do Ronald. 
CP: Pessoa? 
P: Esse aí! 
CP: Pronto, é esse mesmo! 
P: Mas eu não to falando pessoa não, to falando... 
[Falam ao mesmo tempo]. 
CP: Brasil tem um. 
P: Não, to falando desse que ta aqui todo dia. 
CP: Ah, ta, ta. 
CP: Não to falando do que, é como se eu tivesse falando de papai Noel e do 
homem vestido de papai Noel; papai Noel, esse Ronald aí, eu não posso 
entrevistar ele porque ele não existe fisicamente, mas está dentro de cada 
um de vocês, ta entendendo? 
CP: Ah, entendi. 
P: Pois é, pra mim esse é o verdadeiro McDonalds. 
CP: É como você ficar mais amoroso no natal mesmo sem ter papai Noel do 
seu lado né, mas só pelo, por saber que papai Noel traz coisas boas e você 
fica mais humano, digamos assim (1.14). 

 
 Dessa maneira, em retribuição à “dádiva” recebida da marca, isto é, por ter sido 

transformado em cidadão, o sujeito incorpora o espírito dela (i.e., socialização primária), 

exercendo (na relação marca-consumidor) a cidadania conferida, com o intuito de intensificar 

os laços do “nós”. Ao pronunciar-se em nome da marca, o sujeito - utilizando-se da analogia 

do “estar alimentando seu filho” -  conscientiza a si e ao “ele” do dever moral de propiciar 

bem-estar ao outro no relacionamento. Assim, a persona antropomorfizada exerce sua 

cidadania no “nós”, quando objetiva conscientemente que deseja cuidar da saúde dos 
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consumidores, bem como ao se mostrar preocupada com as conseqüências do tipo de 

experiência que as tipificações da marca podem proporcionar ao outro no “nós” (1.17) (3.18). 

 Além disso, realizando esse ato de cidadania, o praticante também ajuda a persona a 

objetivar 100% a socialização primária dela, visando manter uma imagem positiva 

(identidade) da marca perante o outro, de forma que este confie na marca, possibilitando 

assim a existência do “nós”. 

 Essa ação de cidadania do praticante fica ainda mais evidente quando o ele, por meio 

de dinâmica reflexiva, é consciente de que, no cotidiano de sua labuta, deve valorar as 

objetivações (e.g., opiniões, reclamações e elogios) realizadas pelo outro “espião” acerca das 

tipificações “atuais” da marca como forma de aprimorá-las (4.9), assim como de reduzir os 

riscos da relação marca-consumidor (4.3), visando o bem-estar dos consumidores e, 

conseqüentemente, a longevidade do “nós”.  

Outro ato de cidadania praticando pela marca, bem como pelos seus “seres”, ocorre à 

medida que ela reconhece o outro como um “ser” (cidadão). Nesse sentido, no intuito de 

querer fazer com que o outro se aperceba na relação como uma pessoa (supercidadão), o 

sujeito objetiva o seu “eu” e as tipificações do “padrão” de forma a fazer com que outro 

intencione a marca como sua “casa”, identificando-se e confiando nela, visando assim 

possibilitar o existir do “nós” (2.7) (3.9). 

 O McDia Feliz é intencionado pelo sujeito como uma das formas pelas quais a marca 

objetiva o exercício de sua cidadania para com a sociedade. De fato, a marca aponta sua veia 

cidadã, ao promover uma ação que visa, em cooperação com os consumidores, auxiliar o 

NACC (2.12) (4.3), ou seja, propiciar o bem comum. Tal cooperação ocorre por parte da 

sociedade, devido ao fato dela se identificar, confiar e valorar esse ato da persona. Dessa 

forma, a marca consegue fortificar os laços da relação marca-consumidor. Ademais, a 

cidadania é exercida quando o “ser” da marca, por meio da norma da “consciência de 
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limpeza”, conscientiza-se de que deve tomar o cuidado de não poluir determinada área, em 

respeito a vizinhança e ao meio ambiente (1.34). 

 

 

4.2.2.2 Ética 

Da mesma forma que as relações existentes numa sociedade, no relacionamento 

marca-consumidor, determinar o que seja certo e errado torna-se crucial para a existência do 

“nós”, pois uma instituição só perdurará se os seus membros desempenharem seus papéis de 

forma a legitimar as normas socialmente construídas, ou até mesmo desenvolverem novas 

normas no intuito de aprimorar a instituição existente (BERGER E LUCKMANN, 2002). Dito de 

outra forma, ao partilhar seu vivido com os demais “seres” da instituição, os parceiros 

relacionais engajam-se numa multiplicidade de relacionamentos que, para serem profícuos, 

necessitam permanentemente da emergência e da legitimação de normas, padrões e valores, 

os quais possibilitem harmonizar as objetivações discrepantes com o estabelecido. Mas como 

determinamos as regras do que é certo ou errado? Apesar de não existir uma resposta única 

para essa pergunta, podemos ensaiar respondê-la por meio da compreensão das noções do 

que é ética e moral. 

 A maior generalidade da ética é sustentada por Immanuel Kant (VANCOURT, 1987; 

VÁZQUEZ, 2003), como forma de caracterizar e estabelecer a diferença dos problemas 

práticos-morais, dos éticos. Em outras palavras, os problemas éticos caracterizam-se pela sua 

universalidade, enquanto que os morais se apresentam nas situações concretas da vida 

cotidiana. A moral (provem do latim mos ou mores) significa etimologicamente costume, no 

sentido de conjunto de normas ou regras adquiridas por hábito, correspondendo assim, aos 

eventos da vida cotidiana que dizem respeito à conduta subjetiva. Já ética (do grego ethos) 

denota “modo de ser” ou “caráter”, no que se refere à forma de vida também adquirida ou 
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conquistada pelo homem, mas está associada à moralidade incorporada nas práticas e 

instituições de determinada comunidade, fornecendo critérios consensuais para que qualquer 

pessoa faça distinção entre bem e mal, entre justo e injusto, entre certo e errado.  

Em outros termos, a ética é uma disciplina normativa (teoria) que tem como objetivo 

explicar, esclarecer ou investigar em determinada realidade os princípios, regras e valores 

que devem regular a ação humana, tendo em vista a sua harmonia, visando elaborar os 

conceitos correspondentes. Nesse sentido, a ética tem como função fundamental indicar o 

melhor comportamento do ponto de vista moral. Para tal, a ética eleva os seus princípios e as 

suas normas à categoria dos princípios e normas universais, válidos para qualquer moral. 

Todavia, a realidade moral (i.e., princípios e normas) é dinâmica, pois por ser um fato 

histórico, tem que ser considerada como um aspecto da realidade humana mutável com o 

tempo. A moral pode ser entendida como um sistema de valores e princípios, das prescrições 

admitidas, de normas (dotadas de caráter histórico e social) que uma dada sociedade 

regulamenta ao longo das épocas por meio relações mútuas entre seus indivíduos, ou entre 

esses e a comunidade, de tal forma que os sujeitos tendem a sentir como uma obrigação que 

lhes é exterior (OLIVEIRA, 1996; VÁZQUEZ, 2003).  

Para Kant, uma lei moral pode ser generalizada e atingir a condição de lei ética, desde 

que a primeira possa ser aplicada a todos os “seres” dotados de razão (imperativo 

categórico76), indistintamente. Isso significa dizer que tal lei moral (elevada a categoria ética) 

provem de princípios universais, não podendo, dessa forma, ser fruto da experiência, posto 

que, neste caso seria uma lei particular, passível de ser relativizada, sendo assim apenas uma 

                                                 
76 O imperativo categórico pode ser compreendido como uma regra de averiguação, ou seja, “é uma regra para 

averiguar a correção máxima que orienta nossa ação. Nesse sentido, não é suficiente que a ação seja realizada 
apenas em conformidade externa com a lei moral: é indispensável que a ação tenha como móbil o respeito à 
lei, e não se sujeite a interesses egoístas ou a motivações empíricas. A ação não deve ser realizada apenas 
conforme o dever, mas também por dever” (BORGES, DALL’AGNOL e DUTRA, 2002, p. 15). Em outras 
palavras, baseado na ética do dever, mais especificamente na noção do imperativo categórico, a ação é moral 
se a regra da ação puder ser tomada como regra universal, ou seja, se puder ser observada e seguida por todos 
os Seres Humanos, sem contradição. 
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regra social (DÍAS, 2002; OLIVEIRA, 1996). Nesse sentido, na perspectiva kantiana, a norma 

moral:  

[...] tomada enquanto princípio fundante das normas éticas, estabelece que 
agir eticamente significa orientar-se segundo máximas capazes de 
estabelecer as formas corretas de conduta. Tais máximas são, na visão 
kantiana, normas estabelecidas pela faculdade do discernimento, que, tendo 
em vista o universal, institui regras para as situações particulares. Assim, 
um juízo ético pode ser qualificado de concreto quando engloba tanto a 
máxima universal, ou seja, o princípio genérico que norteia a ação, quanto a 
regra particular, aplicável a cada situação específica do viver humano 
conforme (DIAS, 2002, p. 34).  
 

Ética e moral podem ser, portanto, tomadas enquanto instâncias intercambiáveis. 

Estes princípios, regras e valores aspiram a afirmarem-se como “imperativos” da consciência 

como valor universal. A ética, então, preocupa-se não como os homens são, mas como devem 

ser. Em qualquer caso o homem é entendido como a autoridade última das suas decisões 

(DÍAS, 2002; OLIVEIRA, 1996). 

 Nesse sentido, na perspectiva kantiana “é moralmente correta a ação que está de 

acordo com determinadas regras do que é certo, independentemente da felicidade resultante a 

um ou a todos” (BORGES, DALL’AGNOL e DUTRA, 2002, p. 16). Portanto, podemos afirmar, 

baseado no exposto, que ação correta é aquela que: maximiza a felicidade de todos; é 

praticada por um agente virtuoso (não egoísta); está de acordo com regras determinadas, ou 

ainda, pode ser justificada aos outros de forma razoável. Assim, a noção do que é certo e 

errado é construído por meio de dinâmica dialógica intersubjetiva entre os parceiros 

envolvidos em determinado relacionamento marca-consumidor. 

 No relacionamento marca-consumidor, uma das formas que os parceiros relacionais 

possuem para discernir o que é certo e errado, justo e injusto no “nós” é por meio da reflexão 

acerca da objetivação da socialização primária da marca. Conforme explanado na seção 

condicionantes relacionais (mais especificamente, na seção 4.1.1), o sujeito, ao intencionar 

essa socialização como um dogma a ser seguido (dogmatismo da socialização primária da 
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marca), percebe que é a objetivação 100% do “padrão” dela que faz com que o outro se 

identifique com ela, por confiar e perceber o “QSLV” como seguro. Assim, o outro ao 

legitimar o “padrão”, passa a cumpri-lo e respeitá-lo como normas reguladoras do “nós”. 

Nesse sentido, o utilitarismo da regra77 faz-se presente na dinâmica relacional intersubjetiva, 

quando o dogmatismo da socialização primária é intencionado por ambos os parceiros como 

regra para que possam atingir o bem-estar (felicidade) próprio e do outro no “nós”. 

 Entretanto, as relações nem sempre são apenas influenciadas por esse tipo de 

utilitarismo descrito acima, posto que, como cada relacionamento é único (DWYER, 2000), 

em algumas circunstâncias torna-se praticamente impossível aplicar uma regra universal de 

ação que atenda os desejos do praticante reflexivo e do consumidor. Nessas ocasiões, no 

ímpeto propiciar o existir do “nós”, os sujeitos relacionais aplicam o utilitarismo da ação78. 

 Dessa forma, como será argumentando mais detalhadamente na seção Interação, 

4.2.5, ao refletir sobre o vivido da relação marca-consumidor, o sujeito conscientiza-se de 

que, apesar da socialização primária do “nós” ser fortemente influenciada pelas tipificações 

da marca, devido às socializações provenientes dos consumidores serem diversas, em 

algumas circunstâncias (principalmente quando, por exemplo, os laços de afeto, confiança e 

comprometimento são fortes), o praticante, no ímpeto de fazer com que o outro se relacione 

com a marca, deve romper com as normas do “padrão” da marca, re-tipificando-as. Assim, o 

conhecimento advindo das experiências passadas, permite ao sujeito, em certas circunstâncias 

                                                 
77 O “utilitarismo de regra” estabelece que devemos agir conforme regras que determinem o maior bem ou 

maior felicidade para todos a quem diz respeito nossa ação. A possibilidade de se arrolarem regras gerais 
provém da crença de que os indivíduos, seus motivos, características e valores não divergem tanto entre si, 
que seja impróprio estabelecer normas com validade para todas as situações (BORGES, DALL’AGNOL e DUTRA, 
2002). 

78 No “utilitarismo da ação”, cada sujeito deve analisar a situação particular na qual se encontra e descobrir qual 
a ação que trará maior benefício para todos os envolvidos. Uma vez que cada situação é única, não se pode 
determinar regras universais de ação, já que nem sempre essas regras trariam maior benefício para os 
envolvidos (BORGES, DALL’AGNOL e DUTRA, 2002). 
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particulares, ter ciência do que deve ser objetivado para assegurar o que é bom à vida do 

outro em geral. 

 E, por fim, podemos verificar a existência da ética nos relacionamentos marca-

consumidor através da “doutrina da virtude”79, pois, conforme foi apresentado na seção “A 

casa”, 4.2.1.1.3, em Identidade, 4.2.1, o sujeito busca “saciar” a falta (felicidade) do outro, 

por meio da objetivação da socialização primária da marca (bem como do seu “eu”), de 

forma que o consumidor intencione a marca (e o “nós”) como sua “casa”, propiciando assim 

a existência da relação. Além disso, como será elucidado na seção Interação, mais 

especificamente na Completude (4.2.5.2.2) e Retribuição (4.2.5.2.3), a felicidade pode ser 

alcançada quando ambos os parceiros buscam a sensação de plenitude por intermédio do 

“nós”, assim como o estado de estar feliz ocorre à medida que eles percebem a gratidão do 

outro para com as objetivações (e.g., “tratar bem”, retorno à marca) realizadas pelos 

parceiros. Ademais, ao intencionar o relacionamento como uma “troca de felicidades”, o 

sujeito sinaliza que, por se realizar através da felicidade do outro, o “ser” da marca objetiva 

propiciar ao consumidor experiências que o façam se “sentir bem” (feliz) com a persona, de 

forma que o ele se identifique com ela (1.15). 

 

 

4.2.2.2.1 Princípios e dever moral 

 Para compreendermos a questão da ética nos relacionamentos, faz-se necessário 

também entendermos a questão dos princípios e do dever moral nas relações. Inicialmente 

elucidaremos o que seria liberdade e responsabilidade moral, pois, de acordo com Fontes 

(2000), elas são fundamentos da moralidade. Dessa forma, embora tenhamos a liberdade de 
                                                 
79 Para Immanuel Kant, a “doutrina da virtude” apresenta a felicidade dos outros como um fim da ação moral 

que é, ao mesmo tempo, um dever. Essa finalidade origina deveres em relação aos outros, entre os quais se 
incluem os deveres de respeito, de beneficência, de gratidão e de simpatia (BORGES, DALL’AGNOL e DUTRA, 
2002). 
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escolha das nossas ações, essa liberdade em si implica não apenas em termos consciência de 

discernir o bem do mal, mas sobretudo nos permite agir em função de valores que nós 

próprios escolhemos, já que não há comportamento moral sem certa liberdade. Nesse sentido, 

por sermos responsáveis pelas nossas decisões e, portanto, pelas conseqüências delas, a 

responsabilidade implica, num sentido geral, não só em sermos responsáveis por nós 

próprios, mas também pelas outras pessoas.  

De acordo com isso, um ato moral pressupõe um sujeito dotado de uma consciência 

moral80, isto é, um “ser” cuja consciência é capaz de distinguir o bem do mal, de orientar os 

seus atos e julgá-los segundo o seu valor. Essa consciência implica que o sujeito ultrapasse 

uma dimensão meramente egoísta na sua conduta, tornando-se um cidadão com 

responsabilidade moral, pois o outro deve ser sempre levado em conta na sua ação moral. Os 

princípios morais, então, são normas que orientam e fundamentam a sua conduta, posto que 

são assumidos como os mais adequados para a harmonia do “nós” e a felicidade individual. 

 Uma vez definidos livremente estes princípios, por respeito e coerência com eles, 

certos atos passam a ser assumidos como obrigações interiores, isto é, como deveres morais, 

que nos surgem, se não os seguirmos temos o sentimento de que estamos a trair as nossas 

convicções (aquilo em que acreditamos). Assim, o que o dever moral ordena deve ser 

cumprido por todos os sujeitos relacionais, em todos os tempos e em todas as circunstâncias e 

condições (cf. DIAS, 2002).  

Desse modo, podemos dizer que o conceito de dever moral está intrinsecamente 

relacionado com o de empatia e de alteridade81, haja visto que esses conceitos têm por 

                                                 
80 A consciência moral é aquela que decide, autonomamente, quais as máximas que devam ser consideradas 

válidas ou não (DIAS, 2002). 
81 A alteridade, conforme apreendida pelo sistema hegeliano, pode ser compreendida por meio da dialética entre 

o “eu” e o outro, ou seja, essa abordagem trata a questão da relação do “eu” com o “outro de si mesmo”. 
Assim, no pensamento hegeliano, essa dialética tem sua gênese numa carência constitutiva do próprio ser 
humano, a saber: a necessidade de reconhecimento. Dito isso, a consciência de um outro é necessariamente 
consciência-de-si, ser refletido em si, consciência de si mesma em seu outro. “Para a consciência-de-si, 
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essência a habilidade dos parceiros da relação em perceberem determinada situação 

assumindo a perspectiva do outro. Dito de outra forma, é por meio da alteridade/empatia que 

transcendemos nosso mundo, nos direcionando ao mundo da vida para encontrar no outro a 

consciência de nós mesmos (cf. BERGER E LUCKMANN, 2002), ou seja, nós sabemos quem 

somos por meio dos olhos dos outros. 

 Assim, como será explanado detalhadamente nas seções de Confiança e 

Comprometimento, Identidade e Interação, o sujeito, ao intencionar o outro como 

patrão/espião, aponta que as objetivações (e.g., reclamações, elogios) do consumidor são 

percebidas pelo praticante como referências e direcionamentos que fazem com que o “ser” da 

marca conscientize-se das tipificações “atuais” dela, no intuito de aprimorá-las, para fazer 

com que o outro se identifique com ela, objetivando assim o existir do “nós” (5.11). Portanto, 

o sujeito é consciente da importância que é compreender a complexidade da subjetividade e 

das objetivações do outro como uma forma de incorporar-se no consumidor, no ímpeto de 

desenvolver, nutrir e fortificar os laços do relacionamento marca-consumidor (1.33) (4.1). 

 Nesse sentido, por conseguir se intencionar no lugar do outro, o sujeito 

conscientemente objetiva para o “ele” a importância que é compreender a “falta” do outro 

(5.13), pois entender os pensamentos e sentimentos (subjetividade) do consumidor para com 

a marca, é percebido pelo praticante como meio de entregar durante o “nós” o que fora 

prometido pela persona, no intuito de saciar os desejos dos consumidores (1.12). Ademais, 

esse senso de obrigação de “saciar” a falta do outro faz com que o “ser” da marca 
                                                                                                                                                        

portanto, o outro é como um Ser, ou como momento diferente; mas para ela também a unidade de si mesma 
com essa diferença, como segundo momento diferente. Com aquele primeiro momento, a consciência-de-si é 
como consciência e para ela é mantida toda a extensão do mundo sensível; mas, ao mesmo tempo, só como 
referida ao segundo momento, a unidade da consciência-de-si consigo mesma. Por isso, o mundo sensível é 
para ela um subsistir, mas que é apenas um fenômeno, ou diferença que não tem em si nenhum ser. Porém, 
essa oposição, entre o fenômeno e sua verdade, tem por sua essência somente a verdade, isto é, a unidade da 
consciência-de-si consigo mesma. Essa unidade deve vir-a-ser essencial a ela, o que significa: a consciência-
de-si é desejo, em geral” (HEGEL apud MORAES, 2001, p. 5-6). Dessa forma, a condição essencial da 
consciência-de-si é a existência de outra consciência-de-si, posto que o desejo não alcança sua verdade sem 
que a vida se manifeste como outro desejo, ou seja, o desejo deve conduzir ao desejo e encontrar-se como tal 
no ser, deve encontrar-se e ser encontrado, insurgir-se como um outro e surgir no outro. 
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conscientemente se esforce para objetivar uma relação empática, calorosa e permeada de 

respeito e sinceridade, visando aprimorar os laços da relação marca-consumidor (1.5). 

 Ao resgatar o início de seu convívio com a marca, bem como ao refletir sobre sua 

vida cotidiana transcendente à relação marca-consumidor, o praticante indica que foi a 

socialização primária da persona que fez com que ele valorasse ainda mais os princípios que 

regem o dever moral de “tratar bem” o outro (4.2). Dessa forma, no relacionamento marca-

consumidor, a norma intersubjetiva do “tratar bem” passa a ser intencionada pelo “ser” da 

marca como um dever moral, porque, de acordo com essa regra, o sujeito, ao refletir sobre o 

desprazer que é ser tratado mal, objetiva que irá sempre tratar bem o outro, porque não 

gostaria de ser tratado mal (4.7) (3.6). Para tal, o sujeito, por estar se colocando no lugar do 

outro (alteridade), visa objetivar 100% a socialização primária da marca, para que o 

consumidor a ela retorne, fortificando assim os laços do “nós” (5.22). 

 Ao conscientizar a si e ao “ele” de que trabalham com alimentos, o sujeito, por 

possuir um senso de alteridade aguçado, conscientemente se utiliza da analogia do “estar 

alimentando seu filho” como uma forma de objetivar o dever moral dos “seres” da marca 

para com o outro. Assim, ao sinalizar sua preocupação com as conseqüências das 

experiências negativas que a objetivação displicente da socialização primária pode acarretar 

ao consumidor, o praticante, no ímpeto de propiciar bem-estar ao outro, preocupa-se em 

objetivar 100% as tipificações da marca, para que tais experiências não ocorram, 

possibilitando dessa forma o aumento da confiança no “nós” (1.17) (5.21). 
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4.2.2.2.2 Ética igualitária 

 Um dos princípios básicos que norteiam a disciplina da ética - mais especificamente o 

utilitarismo82 - é a questão do sistema ético igualitário. Esse princípio é em favor de uma 

ética de respeito igual entre diferentes sujeitos morais (BORGES, DALL’AGNOL e DUTRA, 

2002), ou seja, tal sistema se assemelha muito com um dos pressupostos da justiça 

distributiva, segundo a qual os cidadãos são considerados iguais e todos têm direito à 

liberdade. Em outros termos, liberdade como bem coletivo deve ser igualmente distribuída 

entre os cidadãos. 

 Nesse sentido, o conceito de igualdade é central para que possamos compreender a 

questão do exercício da cidadania e da ética nos relacionamentos marca-consumidor. Embora 

a historicidade da relação conscientize o sujeito de que os outros são diferentes entre si, ao 

refletir sobre a relação o sujeito intenciona o “nós” como uma família, apercebendo os outros 

como seus “filhos”, os quais são percebidos como iguais (2.5). Desse modo, o praticante 

conscientiza a si e ao “ele” de que não devem possuir qualquer tipo de discriminação para 

com os outros da relação marca-consumidor (3.22), pois, desde que venham a “saciar” a sua 

falta na marca, devem ser tratados como iguais (1.6). Assim, sob a égide da ética igualitária, 

os “seres” da marca julgam correto propiciar a todos os consumidores a mesma experiência 

de consumo com a persona, de forma que os outros se percebam no “nós” como iguais, assim 

como valorados por ela. 

                                                 
82 Inspirado no pensamento de Immanuel Kant, o utilitarismo afirma que a felicidade é o maior bem que os seres 

humanos podem alcançar e que suas ações são corretas ou não na medida em que constituem meios adequados 
para atingir esse fim. O utilitarismo é uma ética teleológica, isto é, uma ética que visa a uma finalidade, ou 
seja, a sua fonte de motivação moral é a felicidade (BORGES, DALL’AGNOL e DUTRA, 2002). 
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 No relacionamento marca-consumidor, a homogeneização83 das bases tipificadoras da 

persona também é um dos motivos que influenciam para que tal princípio ético seja 

perfeitamente aplicável no “nós”, posto que a marca conscientiza seus “seres” que 

(burocraticamente) o “padrão” da marca é e deve ser objetivado de forma igual para qualquer 

consumidor e em quaisquer situações. Desse modo, os “seres” da marca têm o dever de 

objetivar os dogmas da socialização primária da persona igualmente em e sob qualquer 

circunstância espaço-temporal da relação (não importando as “necessidades particulares”, tão 

pouco as contribuições realizadas pelos consumidores) (3.13), como uma forma de fazer com 

que o “nós” exista, já que o sujeito é cônscio de que o outro se identifica com a marca, 

porque confia que ela irá entregar o “padrão”, além de intencionar as tipificações dela como 

seguras (4.12). 

 Dessa forma, inspirados nas idéias do texto de Mara (2003), a marca valoriza a 

igualdade como uma forma de superar as dificuldades de se relacionar com as singularidades 

do outro e dos “seres” da marca. O conceito de igualdade pode ser entendido como o 

“espelho” dos “padrões” vigentes e legitimados em determinada instituição (“nós”). Assim, a 

singularidade é percebida como algo que nos separa, pois nos direciona à discriminação 

preconceituosa, ao desprezo. Conforme será elucidado na seção Desempenho, 4.2.4, a marca 

utiliza o “padrão QSLV” como forma de controlar as ações dos seus “seres” na relação com o 

outro, no intuito de que eles objetivem, durante a dinâmica dialógica intersubjetiva, a 

socialização primária dela. Além disso, ao conscientizar o consumidor sobre suas bases 

tipificadoras (identidade) por meio da transparência, a marca consegue também fazer com 

que o outro se “enquadre” no “padrão” dela, a ponto de poder predizer as ações dele. 

                                                 
83 Uma das conseqüências irracionais da McDonaldização é a homogeneização, ou seja, não importa as 

circunstâncias espaço-tempo, as ofertas por serem estandardizadas serão sempre as mesmas. Nesse sentido, ao 
invés das organizações se adaptarem aos diversos desejos dos seres humanos, elas limitam as suas ofertas, em 
prol da uniformidade, racionalidade weberiana, no intuito de conseguirem manter o controle, a 
calculabilidade, a eficiência e a preditividade da sua socialização primária (cf. RITZER, 2004). 
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 Nesse sentido, a igualdade, segundo Mara (2003), pode ser também compreendida 

como uma fuga da conscientização das próprias limitações, ou seja, visando o existir do 

“nós”, a marca busca lidar apenas com o “igual”, com o conhecido, ou seja, com aquele 

consumidor que está apto a corresponder ao “padrão” imposto, porque lidar com o singular 

pode levar a persona ao encontro de suas limitações ou, ainda pior, pode pôr em cheque as 

dimensões da McDonaldização, ou seja, o existir da marca. Como não queremos, via de 

regra, assumir as limitações, porque isso implicaria num fracasso e na perda do afeto (e.g., 

reconhecimento e confiança do outro), evitamos nos relacionar com parceiros que nos 

ameacem nessa conscientização. Então, conforme será exposto nas seções Confiança e Afeto 

(4.2.3.1 e 4.2.6, respectivamente), o consumidor confia na marca, pois é consciente de que 

ela irá objetivar 100% as suas tipificações no “nós”. Com isso há o aumento dos laços 

afetivos da relação, possibilitando a longevidade do relacionamento. 

 Embora a aplicação da ética igualitária numa relação configure a marca como a “rua”, 

pois todos estariam sob a égide da lei (socialização primária da marca), na verdade, o sujeito 

utiliza-se da igualdade não como uma forma de tornar o outro um subcidadão, mas sim, como 

uma forma de fazer valer um dos princípios balizadores da cidadania, ou seja, a igualdade. 

 Portanto, sob esse “horizonte”, o outro seria intencionado como um cidadão, que 

possui direitos e deveres iguais como qualquer outro. Ademais, essa igualdade serve como 

uma forma de legitimar para o outro o porquê da socialização primária da marca ser tão 

rígida, ou seja, como uma maneira de manter e desenvolver as dimensões da 

McDonaldização, pois tais dimensões são responsáveis pelo existir do “nós”. 

 Entretanto, mesmo sendo consciente de que não deve quebrar as normas da 

socialização primária da marca, o sujeito é capaz de re-tipificar as regras já existentes, ou 

criar novas, de forma a possibilitar a emergência da “casa” na “rua” (4.12), no ímpeto de 
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“saciar” a falta do outro84, objetivando que o outro se identifique com ela, fortificando dessa 

maneira os laços afetivos do “nós”. Todavia, esse romper da socialização primária da marca 

tende a ocorrer quando os laços afetivos do relacionamento são fortes, por exemplo, é mais 

provável que isso ocorra com os consumidores mais assíduos, do que com aqueles que 

visitam esporadicamente a “casa”. Nesse sentido, o sujeito, ao utilizar-se do formalismo da 

moralidade kantiana, mais especificamente, da fórmula da humanidade85, conscientiza-se de 

que deve respeitar o outro como pessoa, ou seja, cidadão da “casa” e não da “rua” (3.9). 

 Ao intencionar o relacionamento marca-consumidor como uma “díade simétrica”, o 

sujeito assume a condição de juiz para objetivar sua imparcialidade no “nós”, pois, ao realizar 

isso, ele julga o outro e o “ele” da mesma forma, sem dar preferência a nenhum deles por 

algum arbítrio subjetivo (5.5). Dessa forma, quando os direitos dos parceiros estão em jogo, a 

justiça faz-se presente nas relações por meio da imparcialidade. A idéia de imparcialidade, 

então, pressupõe também a noção de igualdade. 

 Em suma, concordamos com os estudos de Leventhal (1976) e Greenberg (1990), pois 

quanto mais fortes forem os laços afetivos, maior a possibilidade dos parceiros romperem 

com a socialização primária do “nós” no intuito de aplicar o princípio da norma de 

necessidade, e quanto menor forem esses laços, mais os sujeitos relacionais irão utilizar-se da 

norma de igualdade. 

 

                                                 
84  Esse argumento pode ser encontrado detalhadamente, nessa investigação, nas seções Identidade e Interação 

(4.2.1 e 4.2.5, repectivamente). 
85  Na fórmula da humanidade “trata-se de respeitar os outros como pessoas, de os considerar como o fim mesmo 

de uma ação, e nunca apenas como meio que sirva a outra finalidade. Assim, é inumano e indigno de um ser 
racional a manipulação do outro, ou seja, a sua utilização como mero meio [...] o valor da pessoa deve ser 
respeitado mediante consentimento nas práticas sociais, afetivas, econômicas ou sexuais de que toma parte. O 
livre consentimento pressupõe a capacidade do agente de usar plenamente sua racionalidade” (BORGES, 
DALL’AGNOL e DUTRA, 2002, p. 23). 
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4.2.2.2.3 Eqüidade 

 Como será clarificado na seção Desempenho, 4.2.4, o fenômeno relacional marca-

consumidor em essência é assimétrico; portanto, a eqüidade no relacionamento não significa 

que haja igualdade de esforços entre os parceiros, mas sim, ela pode ser compreendida como 

uma sensação percebida de “equilíbrio”, como nos elucida Fisk e Young (1985) e Oliver e 

Swan (1989). Nesse sentido, a eqüidade pode ser compreendida como um tipo de justiça 

baseada no mérito dos parceiros envolvidos em determinado “nós”, pois, quanto mais esforço 

um sujeito realiza para aprimorar os laços do relacionamento, mais ganhos dessa relação ele 

deve receber. Assim sendo, justo é a noção de mérito, isto é, a distribuição não será justa se 

não for feita segundo o mérito de cada um; por isso é comumente aceito que cada pessoa 

deve receber aquilo que merece; e que é injusto, por exemplo, tratar mal a quem o bem nos 

faz (cf. BORGES, DALL’AGNOL e DUTRA, 2002). 

 Ao objetivar para o consumidor uma relação permeada de transparência, o sujeito 

pretende que o outro se conscientize das tipificações da marca, passando a respeitá-las por 

reconhecer o valor delas. O consumidor, então, torna-se cônscio do que poderá ganhar da 

persona, caso se esforce para se engajar e desenvolver relacionamento com ela (5.12). Em 

outras palavras, a diafaneidade da socialização primária da marca faz com que o outro 

(baseado na justiça por mérito) seja capaz de perceber se o “nós” é ou não eqüitativo (justo), 

ao confrontar os ganhos/as perdas derivados dos esforços/da falta de esforços dispendidos por 

ele. A questão da eqüidade no relacionamento marca-consumidor é tão latente que o sujeito 

intenciona esse “nós” como um reconhecimento mútuo, que é percebido pelo praticante por 

meio das objetivações do trocar de convivência da vida cotidiana da relação, aqui 

representado pela norma intersubjetiva do “tratar bem” (3.10). Em outros termos, a relação 

marca-consumidor é considerada eqüitativa, à medida que os parceiros relacionais durante a 

dinâmica dialógica intersubjetiva tratam-se mutuamente bem. 
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 Dessa forma, devido a essa relação ser intencionada pelo praticante reflexivo como 

uma “troca”, em que a persona se esforça para ofertar seu “padrão” para que o outro retribua 

com o seu retorno, com elogios, reclamações e conselhos (3.2), o sujeito indica que a relação 

é eqüitativa ao valorar as objetivações do outro “espião” (cliente competente), pois elas são 

referências e direcionamentos seguros e confiáveis acerca das tipificações da marca, a ponto 

de aprimorar as bases tipificadoras “atuais” dela, ou, até mesmo, re-tipificá-las, no ímpeto de 

que o consumidor se sinta em “casa”. Já o praticante reconhece que seu esforço, no 

relacionamento, é valorado pelo outro, quando o cliente competente reconhece por meio de 

elogios que a marca objetivou o “padrão” conforme o prometido (4.6) (4.9). 

 Por intencionar a relação como uma troca eqüitativa, o sujeito, ao colocar-se no lugar 

do outro, conscientiza-se de que a objetivação do “ato de pagar” do consumidor irá depender 

do quanto a marca objetiva de “maneira correta” as sua tipificações (1.10). Portanto, devido 

ao outro ser a razão da existência da persona e do “nós”, esse ato do consumidor é tão 

valorado pelo sujeito, que o praticante se esforça para objetivar 100% a socialização 

primária, para tornar duradoura essa relação (3.3). 

 

 

4.2.3 Confiança e comprometimento 
 

 

4.2.3.1 Confiança 

 A confiança na relação não se legitima imediatamente, trata-se de uma dinâmica 

árdua, no qual a marca e o consumidor têm de se comprometer a cumprir o que fora ou será 

prometido. Essa sucessão de promessas cumpridas é que irá manter a integridade da 

identidade dos parceiros e da instituição relacional, o que torna a confiança algo a ser 



 

 

272

 

alcançado por meio da historicidade da relação e da crença de objetivações futuras. O senso 

de justiça do sujeito faz com ele conscientemente intencione a idéia de que estabelecer 

promessas por meio dos aspectos promocionais (e.g., brindes e propaganda) per se não são 

suficientes para o desenvolvimento da relação marca-consumidor. É por intermédio da 

objetivação da socialização primária da marca (QSLV – padrão McDonalds) e do colocar-se 

no lugar do outro (empatia), que o sujeito garante na relação a entrega do prometido, 

mantendo assim a integridade da marca e do “nós” (1.12). 

Embora estejamos direcionados a concordar com Bitner (1995) e Berry (1995) que a 

confiança é intersubjetivamente construída através do cumprimento de promessas, a forma 

como o fenômeno se apresenta nos permite expandir as concepções dos estudos acima, pois, 

conforme podemos observar, nem todo o tipo de promessa é suficiente para gerar confiança 

na relação, já que algumas promessas nem sempre são valorizadas pelo “nós”; além disso a 

habilidade de estabelecer, manter e cumprir as promessas não depende apenas do sujeito ter 

uma socialização primária favorável a isso, mas também da capacidade dele colocar-se no 

lugar do outro para compreender o “nós”. 

Ao intencionar a relação como um fenômeno intersubjetivo, o sujeito desprende-se 

das amarras do solipsismo em que o “eu” é o “ser” dominante e único da construção da 

realidade, passando a aperceber que o mundo é formado por outras vozes (i.e., outro e “eles”) 

que influenciam a maneira como a dinâmica da relação marca-consumidor é realizada. A 

confiança, portanto, emerge na relação (com o aumento de afetividade) quando os parceiros 

acreditam na reciprocidade estabelecida, na competência deles em aprimorar a relação, e na 

possibilidade deles cooperarem visando o bem comum. 

De acordo com o cotidiano da relação, o sujeito, por meio do ato do cogito, reflete 

que o relacionamento marca-consumidor deve ser permeado por uma sensação de liberdade 

de objetivações (reciprocidade) entre os parceiros, a qual propicia o aprimoramento do “nós” 
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e conseqüentemente da confiança relacional. Os parceiros, de forma sagaz, instituem a 

confiança na relação por meio da reciprocidade intersubjetivamente legitimada. A marca 

objetiva por meio dos seus “seres” (os quais foram devidamente imbricados na socialização 

primária da marca) sua preocupação e predisposição em aceitar as objetivações (e.g., 

reclamação, elogios, etc.) do outro para com as bases tipificadoras da marca, a ponto de 

retipificá-las para manter um relacionamento profícuo (4.6). Essa predisposição é objetivada 

no outro por meio das ações de retorno da marca para com as objetivações do outro (1.34). 

Isso o conscientiza de que pode “se sentir à vontade” para objetivar suas reclamações, 

elogios, etc. em relação à marca, pois sabe que será “ouvido” por ela (4.9). Então, tal 

dinâmica relacional nos mostra uma predisposição dos parceiros a confiarem uns nos outros 

devido à preditividade (consistência) estabelecida de suas bases tipificadoras no 

relacionamento marca-consumidor (4.6). 

Essa voz presente e ativa do outro no fenômeno relacional marca-consumidor 

perpassa tamanha confiança ao sujeito, que ela é intentada pelo praticante como referência 

(poder) para o aprimoramento do “nós”. De fato, quando o sujeito – por meio da analogia do 

outro “patrão” – sinaliza o consumidor como um parceiro ativo, competente e comprometido 

com o desenvolvimento do “negócio” relacional (1.24), diminui sua vulnerabilidade. Essa 

interdependência e poder do outro faz com que o sujeito se sinta seguro na relação, podendo 

construí-la e/ou re-tipificá-la (adaptá-la) baseada nas objetivações que o outro realiza sobre o 

relacionamento. Assim, a existência de fortes laços de intimidade no vivido dos parceiros da 

dinâmica relacional faz com que as objetivações do outro “espião” sejam apercebidas pelo 

sujeito como direcionamentos seguros que influenciam o aprimoramento da relação marca-

consumidor (4.9). Essas objetivações do outro abrem os “olhos transcendentais” do sujeito a 

ponto de conscientizá-lo das suas tipificações, bem como as da relação (2.1). Assim, o sujeito 
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é consciente de que desenvolver afeto no relacionamento possibilita o emergir da confiança 

na relação (5.1). 

Assim como nos estudos de Morgan e Hunt (1994), Delgado-Ballester (2004), Rotter 

(1980) e Frost et al. (1978), a confiança é construída por meio da reputação, integridade e 

honestidade dos parceiros. A confiança pode ser compreendida como uma construção 

intersubjetiva permeada pela reciprocidade legitimada na relação. Portanto, não se deve 

apenas investigá-la de forma unidirecional, ou seja, como a disposição de um parceiro 

acreditar na integridade do outro, como nos elucida Hosmer (1995). Em outras palavras, a 

confiança implica uma mutualidade de experiências. 

Ao intencionar a relação marca-consumidor como uma “troca de felicidades”, o 

sujeito aponta para um caráter positivo da construção da confiança. Por se realizar através da 

felicidade do outro (1.15), o sujeito objetiva seu interesse e sua preocupação em propiciar ao 

outro experiências (por meio das tipificações do “padrão” da marca, da predição das 

objetivações do outro, do reconhecer o outro como um “ser”, da objetivação do afeto) que o 

façam se “sentir bem” (seja feliz) com a marca “casa” (4.14) (4.15). Esse “sentir-se bem em 

casa” faz com que o outro “convidado”, no plano do cogito, aperceba-se como um “membro 

da família” (3.8), o que dá um caráter de unicidade à relação. Essa troca de felicidade faz 

com que o consumidor, por confiar na marca, sempre retorne à “casa”, o que acarreta a 

longevidade da relação (3.9). 

Ademais, na percepção do sujeito, a confiança na relação marca-consumidor é 

intersubjetivamente legitimada quando o praticante reflexivo e o cliente competente 

depositam suas crenças no “bom funcionamento” e na entrega “perfeita” do “padrão” 

(QSLV) da socialização primária da marca (sistema abstrato) durante a dinâmica relacional. 

De acordo com Giddens (1991) e Hosmer (1995), a confiança nas relações comerciais 

não reside apenas nos indivíduos, mas também nos sistemas abstratos. Para esses dois 
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autores, a natureza básica das instituições modernas está profundamente ligada à construção 

da confiança em sistemas abstratos, especialmente a confiança em sistemas peritos, posto que 

a maneira dada como segura nas ações da vida cotidianas e a forma como estas devem ser 

construídas, estão engrenadas em sistemas abstratos. Por definição “a confiança nos sistemas 

abstratos não pressupõe encontro algum com os indivíduos ou grupos de indivíduos que são 

de alguma forma responsáveis por eles” (GIDDENS, 1991, p. 95). Com o desenvolvimento da 

confiança em princípios impessoais, bem como em outros anônimos, os sistemas abstratos 

passam a se tornar indispensáveis para a existência social, pois proporcionam uma boa base 

de segurança na vida cotidiana (GIDDENS, 2002). Dessa maneira, nos sistemas abstratos, a 

confiança pressupõe um “ato de fé” em princípios impessoal, que “retruca” apenas de uma 

maneira estatística quando não cumpre os resultados buscados pelo praticante reflexivo e/ou 

pelo consumidor. 

Apesar de não estarmos desconsiderando a presença de indivíduos ou grupos que 

estão envolvidos no funcionamento desses sistemas, os consumidores estão cônscios de que o 

verdadeiro repositório de confiança está no sistema abstrato e não nos indivíduos que o 

representam (GIDDENS, 1991; ISOTALUS, 1998). Isso nos lembra a natureza dos 

relacionamentos parassociais marca-consumidor, pois, embora o consumidor interaja 

(diretamente) com o praticante no encontro de serviços, para o funcionário se trata de uma 

representação mediada da marca; portanto, a confiança que o cliente competente deposita na 

relação não é direcionada ao individuo per se, mas sim na socialização primária da marca. 

Todavia, como as atitudes de confiança para com os sistemas abstratos são passíveis 

de serem influenciadas por experiências provenientes do encontro de serviços, a confiança 

também é construída por meio da competência e das socializações secundárias advindas dos 

praticantes envolvidos na objetivação de tal sistema, bem como no conhecimento ou nas 

habilidades que os consumidores possuem de tal sistema. Assim, embora os sistemas 
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abstratos possam contribuir para a confiabilidade da vida cotidiana, eles não podem fornecer 

a mutualidade e intimidade que as relações de confiança entre duas pessoas oferecem 

(GIDDENS, 1991).  

Assim, a historicidade da relação marca-consumidor faz com que o sujeito, por meio 

de dinâmica reflexiva, conscientize-se de que deve aprender, compreender e objetivar o 

“padrão” da socialização primária da marca para o outro (2.1). De fato, ao intencionar o outro 

como um “ser” reflexivo, o sujeito é consciente de que o consumidor se relaciona com a 

marca por ter ampla consciência e por exigir dela a entrega do seu “padrão” (4.4). Esse 

conhecimento do “padrão” por parte do outro provém das sucessivas interações (que geram 

familiaridade, intimidade, proximidade, entre outros) com a marca, bem como pela 

homogeneização das tipificações da marca, que propiciam ao consumidor ter a “certeza” 

(preditividade) de que o “padrão” vai ser entregue da mesma forma nas diversas relações que 

os parceiros irão firmar, o que reduz o risco da relação. A importância da entrega do “padrão” 

é tamanha que, caso ele não seja “perfeitamente” objetivado, a confiança na relação pode ser 

comprometida (5.3). Assim, ao utilizar o exemplo da “Mcfritas”, o sujeito conscientiza-se de 

que o outro confia no vivido com o “nós” porque sabe que a marca irá objetivar as 

experiências de seu padrão, previamente prometido: “O que o seu consumidor só faz com o 

McDonalds? [...] A alimentação, a confiança, né, comer uma McFrita bem... que só comem 

aqui na McDonalds, tá! Bom, eu acho que é só isso” (2.9). 

O praticante reflexivo por meio do seu vivido no relacionamento marca-consumidor 

aponta que a confiança que o consumidor deposita no “nós” não provém somente do 

“padrão” da socialização primária (sistema abstrato), mas também do confiar nas 

objetivações (de cunho pessoal) dos “seres” (praticante e “eles”) da marca. Ao refletir sobre 

suas experiências de vida no “nós”, o sujeito conscientiza-se de que os laços de intimidade e 

familiaridade com o outro dão respaldo ao praticante objetivar experiências que propiciem o 
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aumento da confiança relacional (e.g., realizar uma festa surpresa) (1.33), de forma que o 

consumidor se intencione no “nós” como pessoa, conforme destacado no trecho abaixo: 

P: Fale-me sobre que tipo de experiência você quer provocar no seu 
consumidor? 
CP: Que (gagueja) se sinta diferente dos outros cantos, que a turma não, eles 
não, ...corriqueiro, é a mesma coisa, aqui não, a gente tenta fazer um 
diferencial, pra ele se sentir bem e sempre retornar ne? Sempre retornar. 
(sentir-se num local diferenciado, pra ele retornar)) 
P: Como é que você faz pra ele se sentir diferente? 
CP: Chamar pelo nome, já saber o que é que ele vai querer, ... já pediu e 
assim fazer com que ele se sinta o melhor possível dentro do McDonald’s. 
(reconhece-lo, saber o que ele quer, sentir-se o melhor possível) 
P: Você me falou uma vez quando eu perguntei pra você, o que o seu 
consumidor só faz com você? Aí você falou, “Ele come, come, come!”. 
Como você consegue identificar determinada ação que ele faz por ti é 
importante? 
CP: Como assim? Eu não entendi bem a pergunta. 
P: O consumidor vem aqui na loja, ele consome teus produtos, fala contigo, 
você trata bem ele, ele trata bem ou não, mas ele faz algumas coisas contigo 
que ele não pode fazer em outras lanchonetes, por exemplo. Tem algumas 
coisas que ele faz aqui no McDonalds que ele não faz no Bob’s, que ele não 
faz na Come-come, que ele não faz isso, o que é que ele faz aqui? ...o que 
ele faz aqui quando ele se sente em casa? 
CP: Ter um bom atendimento, ele sabe que aqui ele vai chegar e, eu vou dar 
bom, bons, eu vou estar disposto a atender bem, vou dar um atendimento 
especial, ... basicamente da maneira do possível né, de forma espontânea, 
alegre, para que o cliente volte e sinta-se à vontade né, ...comprar alguma 
coisa, é ser o mais espontâneo possível, o que é que ele possa fazer aqui? 
Comigo ele faz, não faz nos outros cantos? Acho que é o bom atendimento, 
que a gente, que muitos caras aqui não, num tratam bem o cliente né!, trata 
de qualquer jeito como se fosse qualquer pessoa, não vê que é um cliente ali 
e tal, não vê que é uma pessoa, e aqui não, aqui a gente realmente trata as 
pessoas como elas merecem né!, um bom atendimento, ter uma alegria pra, 
é mais ou menos isso (3.9). 

 

 E por fim, o ato intencional do outro de se identificar (i.e., vestir a camisa) com a 

marca, a ponto de cooperar com ela sem ser forçado a objetivar isso, leva o sujeito a refletir 

que a confiança no “nós” é construída à medida que o consumidor acredita, gosta, incorpora e 

ajuda a marca a realizar ações de cidadania (i.e., McDia Feliz), por considerá-las fidedignas 

(4.13). 

Assim, embora concordemos com a definição de confiança proposta por Giddens 

(2002, p. 221), que a compreende como “a crença em pessoas ou sistemas abstratos, 
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conferida com base em um ‘ato de fé’ que põe em parênteses a ignorância ou a falta de 

informação”, esse entendimento encontra-se incompleto, pois tal autor não contemplou que a 

confiança é um fenômeno dialógico intersubjetivo (e não monológico e unilateral) como 

propõe Hosmer (1995). 

 

 

4.2.3.1.1 Risco 

 Assim como nos elucidam Delgado-Ballester (2004) e Giddens (1991), nós podemos 

– de acordo com nossas análises – suscitar que confiança e risco são duas dimensões 

relacionais interdependentes, pertencentes a um mesmo contínuo. Em outras palavras, o 

aumento ou diminuição da percepção do risco da relação marca-consumidor irá ser altamente 

influenciado pelo grau de confiança que os parceiros relacionais depositam em tal 

relacionamento. Assim como a confiança, o risco não é apenas uma questão de tipificações 

individuais, sendo que também existem “ambientes de risco” (sistemas abstratos). 

Apesar de risco e perigo estarem intimamente relacionados, é com a confiança que o 

risco se entrelaça. A diferença entre risco e perigo reside em saber se a marca/consumidor 

pesa ou não conscientemente as alternativas ao contemplar ou assumir uma linha de ação 

específica em determinado relacionamento. Segundo Giddens (1991, p.42), “o que o risco 

pressupõe é precisamente o perigo, mas não necessariamente a consciência de perigo”. Dessa 

forma, um consumidor que arrisca algo corteja o perigo, onde o perigo pode ser entendido 

como uma ameaça aos resultados desejados da relação. Qualquer um dos parceiros, ao 

assumir um “risco calculado”, conscientiza-se da ameaça ou das ameaças que uma linha de 

ação específica pode pôr em jogo. Por outro lado, a marca e/ou consumidor podem assumir 

ações ou estar passíveis a situações que são inerentemente permeadas de risco sem que eles 

estejam (realmente) conscientes do quanto estão se arriscando em uma dada relação. 
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O risco, então, não pode ser extinto porque há certas circunstâncias (relacionamentos), 

nas quais os padrões de risco são institucionalizados mesmo no interior de estruturas 

abrangentes de confiança. Assim, o que é intencionado pelos parceiros como risco 

“aceitável” (minimização do perigo) irá variar nas diferentes relações e interações, mas é 

geralmente apercebido como central na manutenção da confiança (GIDDENS, 1991). Dessa 

forma, a confiança normalmente serve para reduzir ou minimizar os riscos aos quais a marca 

e o consumidor estão sujeitos em uma dada relação. 

Em vista do exposto, por meio da analogia do “estar alimentando seu filho”, o sujeito, 

na gana de reduzir as incertezas que porventura possam ocorrer no relacionamento, 

conscientiza-se a si e ao “ele” da importância da objetivação “correta” das experiências do 

“padrão” da persona no “nós”, pois essa objetivação pode reduzir o risco (principalmente 

físico) da relação, na percepção do outro (1.17). Conforme o discurso do próprio sujeito, é 

também por meio de dinâmica intersubjetiva com o outro que o praticante consegue captar, 

durante o encontro de serviço, as objetivações do consumidor acerca das tipificações “atuais” 

da marca, levando-as em consideração (por causa da competência do outro) como uma 

importante forma de aprimorar e reduzir os riscos da relação marca-consumidor (4.3). 

Para reduzir o risco da relação, o sujeito conscientemente é capaz de (compromete-se 

a) “romper” com as normas da socialização primária para fazer com que o outro confie na 

promessa estabelecida, no intuito de assim propiciar a continuidade do relacionamento 

marca-consumidor (1.29). No entanto, nem sempre “romper” com a socialização primária da 

marca reduz o risco do relacionamento com o consumidor. A objetivação de sua preocupação 

com o risco de perder o outro e de deixar de “saciar” a falta dele, faz com o sujeito, no “ato 

da venda”, objetive o “padrão” tradicionalmente legitimado no ritual da instituição relacional 

(QSLV), reduzindo assim as incertezas que poderiam emanar, caso tais “ritos” não forem 

cumpridos (5.9). 
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4.2.3.1.2 Transparência 

 O aprendizado adquirido na dinâmica relacional conscientiza o sujeito de que o 

desenvolvimento do (confiança no) relacionamento marca-consumidor é proporcionado 

através da objetivação de uma relação transparente. Assim como na confiança, a 

transparência nas relações é legitimada por meio de sistemas abstratos (e.g., “padrão” 

McDonalds) e dos indivíduos (i.e., praticante reflexivo). Por intencionar a socialização 

primária da marca como “perfeita” (qualidade 100%), o sujeito confia piamente que pode 

objetivá-la (e.g., tour na cozinha) sem receio ao outro durante o relacionamento (3.18), de 

modo a não deixar dúvidas quanto aos processos da marca. Ao ser transparente, a marca gera 

uma maior intimidade com o outro, possibilitando a ele que se torne consciente e respeite o 

valor desse “padrão”, a ponto de confiar na relação devido à preditividade propiciada pela 

socialização primária (5.12). Assim, a confiança estabelecida na relação pela transparência 

faz com que os parceiros se sintam à vontade para reconhecer quando estão errados. 

Dando continuidade, a transparência na relação marca-consumidor também é 

possibilitada através das objetivações da subjetividade do praticante reflexivo. Ao objetivar 

sua honestidade para o outro, o sujeito “juiz” mostra que não pretende privilegiar a marca em 

detrimento dos consumidores, posto que apercebe tal relacionamento como uma díade 

“simétrica” (5.5). Todavia, conforme nós argumentamos previamente, não existem relações 

simétricas, pois em essências as relações são assimétricas. Dessa forma, compreendemos que 

o sujeito pretende com isso nos salientar da importância de ser justo tanto para com a marca, 

quanto para o outro. 

Dessa forma, ser transparente favorece o desenvolvimento dos relacionamentos 

marca-consumidor por meio do acréscimo dos níveis de confiança dos parceiros no outro e na 

instituição relacional. 
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4.2.3.1.3 Segurança 

 Conforme será argumentado nessa seção, a compreensão de segurança no fenômeno 

investigado assemelha-se ao aporte teórico de Giddens (1991). Assim, a segurança consiste 

na antítese de perigo, e não de risco. Para esse autor, confiança e risco consistem em um só 

contínuo, e segurança e perigo formariam outro. A segurança seria, portanto, uma situação na 

qual um conjunto específico de perigos está neutralizado ou minimizado. A experiência de 

segurança baseia-se geralmente num equilíbrio de confiança e risco aceitável. 

O sujeito conscientemente demarca que, por conta dos “seres” da marca objetivarem 

experiências positivas de consumo para o outro através do “padrão QSLV”, o “signo” é 

intencionado no cogito do outro como “a marca”, a qual eles devem respeitar por possuir 

bases tipificadoras que repassam ao outro a sensação de segurança, confiança e valência 

(2.6). 

O ato de fazer com que o outro perceba segurança na relação marca-consumidor é 

pontuado pelo sujeito quando ele objetiva as bases tipificadoras do “signo” com o intuito de 

que o outro as intencione como sua “casa”, como nos elucida o trecho em destaque:  

P: O que é que você faz pelo seu consumidor? 
CP: Tudo!  
P: O que seria tudo? 
CP: Tudo para satisfazê-lo. Do bom atendimento, do bom sorriso, de uma 
boa conversa, de uma boa qualidade de produto, de uma boa limpeza, de um 
ambiente agradável, um ar-condicionado, um som ambiente, um sorriso de 
um funcionário, um bom-dia realmente espontâneo, um volte sempre 
espontâneo, eu faço tudo para satisfação de meu cliente.  
CP: QSLV! A gente trabalha muito focado no QSLV, então o cliente 
McDonalds sempre tudo de bom, né? McDonalds, até mesmo pelo que a 
gente oferece, pela qualidade, então, é muito, muito importante a gente não 
deixar que nada afete o pensamento do, do cliente, para incentivar o uso da 
marca McDonalds.  
P: Você falou que o cliente é tudo de bom! O que é tudo de bom? 
CP: Eu acho que___ o atendimento é, como eu te falei o ambiente, a 
qualidade, o serviço, a limpeza, porque tudo por mais que agente,...tudo tá 
trabalhando nessa mesma circunferência, qualidade, serviço e limpeza, a 
gente não sai disso, satisfação total do cliente está em cima disso, está em 
cima desse foco, qualidade, serviço e limpeza. Então, o que a gente até 
mesmo, o simples... a McDonalds sempre está inovando, então se você 
observar, antigamente o McDonalds trabalhava com guardanapo sem ser 
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embalado, com o canudo sem ser embalado, hoje em dia a gente já se 
preocupa com, com esses detalhes, que é embalar o guardanapo, embalar do 
canudo, pra que até mesmo agente não possa tá tendo contato com o produto 
que está entregando ao cliente,ta? As embalagens, até mesmo uma simples 
embalagem, uma simples mudança, tudo chama a atenção do cliente. Uma 
cor, uma embalagem do restaurante, a embalagem que eu falo é decoração, 
com banners, um menu bem iluminado, com cores bem, bem, bem 
realmente que chame a atenção do cliente, que é, envolva a atenção pra 
aquele menu, entendeu? É, a cor do restaurante, então tudo, tudo o cliente, 
acho que, até simplesmente um móvel, o cliente se identifica né, porque ele 
vai se sentir ali poxa,  num lugar realmente agradável, um ambiente 
realmente limpo, então muitos deles com certeza, é, sentem-se em casa, e é 
o objetivo da gente do McDonalds realmente que o cliente se sinta 
confortável, que ele se sinta em casa, né!  
P: O que é que significa casa? 
CP: Casa é um lugar onde ele possa tá de bem com a vida, estar confortável, 
que ele realmente é, se identifique, entendeu? Se identifique... (2.7). 
 

  As experiências intencionais do sujeito para com a relação marca-consumidor fazem 

com que a homogeneização e a preditividade provindas das objetivações da socialização 

primária do “signo” sejam apercebidas pelo sujeito como responsáveis pela 

institucionalização da segurança no relacionamento. Além disso, por ser consciente de que o 

outro intenciona a relação como de segurança, é visível na fala do sujeito sua preocupação 

em perdurar essa dimensão relacional no intuito de evitar durante a relação experiências 

negativas ao outro, propiciando que ele possua uma impressão positiva em tal 

relacionamento, conforme podemos verificar no trecho extraído abaixo: 

P: O seu consumidor se identifica com o McDonalds? 
CP: O meu consumidor se identifica com o McDonalds?  
P: Vamos colocar assim: o consumidor se identifica com você, gerente da 
McDonalds? 
CP: Não! Com o McDonalds, ele se identifica, sim agora..... 
P: Como seria essa identificação do consumidor com o McDonalds? 
CP: Acho que ele se identifica mais com a imagem do McDonalds, do 
ambiente, do restaurante, do lugar. Teoricamente é bom ficar, como tem 
muita gente que senta aqui, “oh, tô no McDonalds, vem pra cá!”, “Oh, Tô 
no Mcdonalds!”, então, muitas pessoas vem pra cá e ficam comentando, o, 
...estar em um lugar de alto nível, assim, como se fosse coisa de elite,... é até 
certo ponto de elite, por causa da qualidade, mas ela não, nunca, nunca quer 
ser elite de consumidor, ela quer ser todos os consumidores. Hoje é difícil é! 
Mas a idéia dela é a de... trabalhar a sensibilidade, hambúrguer a 79 
centavos, a idéia é atender todas as classes de consumidor, ela não quer ter 
distinção nenhuma, mas para o público sim, hoje eles se identificam como 
um diferencial, uma coisa elitizada, talvez agente assim, ..o que sinto muito 
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hoje da percepção do pessoal do McDonalds, não é assim a gente vai falar é 
bom, a bebida é boa, a batata é boa, a bebida não tanto, por que ....é de 
máquina né, e toda bebida de máquina é um pouco complicada, mas é o 
diferencial em relação a percepção que a gente tem do Mcdonalds é isso. 
Em relação ao Bob’s, “eu tô no Bob’s!” e “eu tô aqui no McDonalds!”, eu 
acho que é um pouco status se sentir que tá no McDonalds, eu acho que hoje 
se tem esta percepção, agora fora isso, acho que não que ele já vem com a 
idéia de ser atendido rápido, não tanto de rapidez hoje, que dependendo do 
produto demora um pouco, mas sim pela qualidade, o cara vai ta lá no Rio 
de Janeiro, em Belo Horizonte, vai estar onde for que ele tiver, tá um arco 
dourado lá, McDonalds, o cara vai entrar pra comer, porque ele sabe que é 
igual ao que ele esta pedindo, ele tem esta percepção sim, de segurança, ele 
se sente seguro, isso muitas pesquisas que agente faz e eles respondem. 
Então, a gente ta revendo... o processo de segurança pra voltar a ter no 
tempo integral, que ...cliente que fica abordando ai, então, isso é um a coisa 
um pouco negativa, as vezes uns questionam, outros não questionam, aí isso 
ai agente tem que ta trabalhando pra rever isso ai e mudar o mais rápido 
possível, em relação a isso, que você vê, a gente sempre... fala vamo, vamo, 
vamo, pra puder dá uma impressão positiva pros clientes, agora a percepção 
mesmo assim em relação ao cliente se identificar com o McDonalds, eu 
acho que esta justamente ligado ao produto, mas assim mesmo vai ver se 
sente seguro de comer no McDonalds, hoje nós temos muitos problemas em 
vários lugares em comer, passa mal ou come na dúvida, será que tá bom, 
será que é isso é de ontem, será que é de hoje? Então o assunto que mais eu 
sinto nos clientes é segurança realmente alimentar, é comer no McDonalds, 
tem uma segurança alimentar muito grande, muito, a percepção que eu sinto 
é essa  (4.12). 

 

Conforme o sujeito, a construção de segurança na relação não é um privilegio 

somente da marca, mas também do consumidor. O sujeito é consciente de que a existência de 

fortes laços de intimidade com o outro “espião” faz com que as objetivações do consumidor 

sobre as tipificações da marca, quaisquer que forem, sejam apercebidas pelo sujeito como 

direcionamentos seguros, os quais influenciam no aprimoramento da relação marca-

consumidor (4.9). Nesse sentido, a segurança é intersubjetivamente construída na relação, 

pois não basta à marca objetivá-la, se o outro não se identifica com as tipificações que 

promovem tal segurança. 



 

 

284

 

4.2.3.2 Comprometimento 

 O ato de comprometer-se na relação marca-consumidor não é somente uma 

“obrigação” da marca para com os seus consumidores, tão pouco um “dever” dos clientes 

para com ela. O comprometimento dos parceiros deve objetivar não apenas os seus “eus”, ou 

o outro, mas também o aprimoramento do “nós”. Essa perspectiva é apoiada pelo estudo 

desenvolvido por Gundlach, Achrol e Mentzer (1995) que compreendem o comprometimento 

como um fenômeno construído intersubjetivamente. 

Devido ao consumidor ser intencionado pelo praticante como a razão do existir da 

marca, o sujeito ao refletir sobre o seu vivido na relação, conscientiza a si e ao “ele” da 

importância que é na dinâmica do “nós”, identificar e compreender as necessidades do outro, 

com o intuito de “saciar a falta” do mesmo (5.18). Essa “dependência” para com o outro, pois 

sem ele não há interação, fez com o praticante reflexivo desenvolvesse um “senso de 

obrigação”, que o faz se sentir comprometido em propiciar ao cliente competente – seja 

através da objetivação de suas tipificações (e.g., empático, caloroso, respeitador e sincero) e 

as da marca – uma sensação de completude, vislumbrando assim que o outro se identifique 

com a marca, passando a intencioná-la como sua “casa”, o que viabilizaria a longevidade da 

relação. Essa tarefa seria possível por conta do sujeito se aperceber competente e com poder 

para proporcionar tal sensação ao outro. A idéia desse parágrafo encontra-se objetivada na 

citação abaixo: 

P: O que é que você faz pelo seu consumidor? 
CP: Tudo!  
P: O que seria tudo? 
CP: Tudo para satisfazê-lo. Do bom atendimento, do bom sorriso, de uma 
boa conversa, de uma boa qualidade de produto, de uma boa limpeza, de um 
ambiente agradável, um ar-condicionado, um som ambiente, um sorriso de 
um funcionário, um bom-dia realmente espontâneo, um volte sempre 
espontâneo, eu faço tudo para satisfação de meu cliente.  
CP: QSLV! A gente trabalha muito focado no QSLV, então o cliente 
McDonalds sempre tudo de bom, né? McDonalds, até mesmo pelo que a 
gente oferece, pela qualidade, então, é muito, muito importante a gente não 
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deixar que nada afete o pensamento do, do cliente, para incentivar o uso da 
marca McDonalds.  
P: Você falou que o cliente é tudo de bom! O que é tudo de bom? 
CP: Eu acho que___ o atendimento é, como eu te falei o ambiente, a 
qualidade, o serviço, a limpeza, porque tudo por mais que agente,...tudo tá 
trabalhando nessa mesma circunferência, qualidade, serviço e limpeza, a 
gente não sai disso, satisfação total do cliente está em cima disso, está em 
cima desse foco, qualidade, serviço e limpeza. Então, o que a gente até 
mesmo, o simples... a McDonalds sempre está inovando, então se você 
observar, antigamente o McDonalds trabalhava com guardanapo sem ser 
embalado, com o canudo sem ser embalado, hoje em dia agente já se 
preocupa com, com esses detalhes, que é embalar o guardanapo, embalar do 
canudo, pra que até mesmo agente não possa tá tendo contato com o produto 
que está entregando ao cliente,ta? As embalagens, até mesmo uma simples 
embalagem, uma simples mudança, tudo chama a atenção do cliente. Uma 
cor, uma embalagem do restaurante, a embalagem que eu falo é decoração, 
com banners, um menu bem iluminado, com cores bem, bem, bem 
realmente que chame a atenção do cliente, que é, envolva a atenção pra 
aquele menu, entendeu? É, a cor do restaurante, então tudo, tudo o cliente, 
acho que, até simplesmente um móvel, o cliente se identifica né, porque ele 
vai se sentir ali poxa,  num lugar realmente agradável, um ambiente 
realmente limpo, então muitos deles com certeza, é, sentem-se em casa, e é 
o objetivo da gente do McDonalds realmente que o cliente se sinta 
confortável, que ele se sinta em casa, né!  
P: O que é que significa casa? 
CP: Casa é um lugar onde ele possa tá de bem com a vida, estar confortável, 
que ele realmente é, se identifique, entendeu? Se identifique... (2.7).  

   

Então, o comprometimento com a longevidade do relacionamento marca-consumidor, 

na percepção do sujeito, será assegurado enquanto ele conseguir objetivar ao outro 

experiências de que a relação é empática, de respeito, sincera, reconhecimento e 

transparência, pois, dessa forma, o consumidor a intencionará como confiável e segura 

(5.12). 

O comprometimento do sujeito para com a norma intersubjetiva “tratar bem” da 

relação abrange também o ato de cuidar do outro (3.6). Pelo fato do relacionamento marca-

consumidor ser intencionado pelo praticante como uma “família simbólica”, o compromisso 

da marca está em “cuidar” prioritariamente do “primo distante” – nesse caso o consumidor – 

que vem “visitá-la” de época em época (2.13), através da objetivação de experiências 

benéficas (e.g., atender bem o outro) que façam com que o cliente competente se sinta bem 

ao se relacionar com a marca (5.14) (4.9). Para tal, o sujeito (“ser” servil) – através da 



 

 

286

 

alteridade – é consciente de que para objetivar o “tratar bem 100%” deve sacrificar-se pelo 

outro, a fim de que retorne sempre à marca (3.3), viabilizando assim a continuidade do 

relacionamento, conforme podemos observar no trecho extraído abaixo: 

P: Que tipo de experiência você quer provocar no seu cliente? 
CP: [...] às vezes é uma coisa boba mas que amanhã pode se tornar uma 
coisa grave, desde o atendente, por exemplo, os pirráias no balcão, ou não 
lavar as mãos, desde o atendente de repente coçar por intuito displicente, 
coçar a cabeça e não lavar as mãos, então é relação, quando eu falo de 
qualidade é tudo, desde a limpeza do funcionário entrar na área a vender o 
produto, não é só questão do produto em si, é a qualidade do funcionário, é 
a qualidade do ambiente, e a qualidade do restaurante que tem que fazer a 
diferença, e isso eu tenho que trabalhar o dia todo que é pra não perder 
cliente, minha relação é não perder cliente, conquistar cliente, é isso que eu 
tenho que fazer arduamente e até agora não tenho tomado nenhum tipo de 
remédio, pelo menos não tive necessidade até agora, mas se eu tiver que 
tomar eu tomo pra não perder cliente (1.12). 

 

 O comprometimento do sujeito e do “ele” para com a longevidade do “nós” é 

tamanho que, ao acessarem a historicidade do relacionamento, conscientizam-se de que, sob 

certas circunstâncias, eles podem “quebrar” as normas da socialização primária da marca no 

ímpeto de “saciar” a falta do outro e assim fortificar os laços relacionais (e.g., confiança no 

“nós”), além de tornar exeqüível a relação (3.5). No entanto, vale ressaltar que, apesar do 

praticante afirmar incisivamente de que não há diferença entre os consumidores, ele se 

“contradiz” ao elucidar que há uma maior possibilidade dele dar um “jeitinho” (adaptar) na 

norma, visando aprimorar o relacionamento para aqueles consumidores que são mais 

assíduos, que tem mais intimidade, proximidade, ou seja, nos que ele tem mais confiança 

(2.5). 

Corroborando com o aporte teórico apresentado no parágrafo inicial dessa seção, 

podemos verificar que o sujeito em sua fala nos aponta que seu comprometimento para com o 

“nós” não é baseado somente em “saciar” a falta do outro pelo “saciar”, pois, ao intencionar o 

relacionamento marca-consumidor como uma relação diádica, o praticante reflexivo 

conscientiza-se de que deve ser comprometido também com os “deveres” da marca. Em 
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outras palavras, o sujeito, ao refletir sobre essa relação, é consciente de que a marca necessita 

do outro para existir, assim como o outro carece dela para “saciar” sua falta, segundo pode 

ser averiguado através da seguinte extração do discurso do sujeito: 

CP: [...] que é o famoso “ticket médio”, você pega o total de clientes e 
divide pelo número, pela quantidade de vendas que você fez né, um valor X 
de vendas, daí você começa a trabalhar isso com relação ao atendimento e 
óbvio a trabalhar a lucratividade para a empresa né, você não pode só pensar 
no cliente sem pensar na organização da empresa; é uma relação conjunta 
né, você precisa do cliente, e o cliente, entre aspas, necessita de comprar na 
tua empresa, então é mais ou menos essa a relação diária (1.17). 

 

 Nesse sentido, ao pronunciar-se pela marca, o sujeito “apóstolo” mostra-se consciente 

do dever que é objetivar os dogmas da socialização primária da marca durante a dinâmica 

relacional com o outro. De fato, ao intencionar o cliente competente como um “ser” 

consciente das tipificações da marca, o praticante reflexivo é ciente de que o outro se 

relaciona com ela na “crença” de que o “padrão” dela será entregue; logo, o sujeito nos 

elucida que, ao objetivar 100% as tipificações do QSLV da McDonalds, está assegurando ao 

consumidor que o prometido será cumprido, o que aumenta as chances do retorno do outro à 

marca, garantindo assim a continuidade do relacionamento marca-consumidor (5.3). Por 

parte do “signo”, o sujeito é consciente de que a objetivação (correta) das tipificações 

primárias assegura a credibilidade da identidade da marca (não denegrindo sua imagem junto 

ao outro), fazendo com que o consumidor, ao interagir com ela, intencione a socialização 

primária como “igual”, o que torna o relacionamento seguro e de confiança, pois ambos os 

parceiros têm a “certeza” de que durante a dinâmica relacional não haverá surpresas 

desagradáveis (4.12). 

O cotidiano da relação conscientiza o sujeito de que o consumidor é comprometido 

com o relacionamento quando o cliente competente realiza objetivações da marca e da pessoa 

do praticante reflexivo visando o aprimoramento da relação. A existência de fortes laços de 

intimidade no relacionamento marca-consumidor propicia ao outro “espião” (no intuito de 
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sentir-se bem na relação com a marca) o ficar à vontade para objetivar reclamações, 

sugestões e conselhos no que tange às tipificações da marca, o que elucida o quanto ele está 

preocupado em ajudar a marca e em manter uma relação profícua com ela. Essas objetivações 

são intencionadas pelo sujeito como direcionamentos seguros, que influenciam no 

aprimoramento da relação marca-consumidor, a ponto do sujeito cogitar a re-tipificação da 

socialização primária da marca durante a dinâmica relacional (4.9). Outrossim, com o 

aprofundamento dos laços relacionais (possibilitados pela afetividade), o outro consegue 

perceber qual é o estado emocional do praticante (e.g., quando está preocupado com a loja) 

durante o encontro de serviços, o que auxilia o outro na objetivação de sua preocupação para 

com os aspectos emocionais do sujeito, no intuito de animá-lo para que o praticante possa 

realizar sua labuta da melhor forma possível, assegurando assim o bom desenvolvimento da 

dinâmica relacional (3.15). 

 

 

4.2.3.2.1 Cooperação 

 A cooperação entre os parceiros tem sido apontada por diversos estudos na área de 

marketing (e.g., BENDAPUDI e BERRY, 1997; MORGAN e HUNT, 1994) como um esforço 

despendido pelos parceiros visando um objetivo comum. Constatamos a cooperação no 

fenômeno em questão, quando a marca e o consumidor em algumas ocasiões cooperam entre 

si objetivando o bem comum para a sociedade. Mais especificamente, quando a marca 

promove (se envolve em) programas de ação comunitária (e.g., McDia Feliz), a sociedade (os 

consumidores) por considerar tais ações de cidadania como dignas de crédito (fé) tende a 

consumir os artefatos da marca (i.e., BigMac, camisas, etc.) como forma de ajudar e apoiar 

essas ações da persona (2.12), como pode ser observado abaixo: 
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P: O que você tem feito para seu cliente se considerar “eu também 
McDonalds”? 
CP: Campanhas, as campanhas, a parceria, por exemplo o McDia feliz, o 
McDiafeliz é um evento institucional, mas que também faz com que as 
pessoas vistam a camisa “eu também sou McDonalds”, eles querem dizer 
que estão juntas com o McDonalds para ajudar, então, é uma época que se 
vende muita camisa, não se ganha nada, é tudo via NACC, mas tá o logo 
tipo, o McDonalds, então, as pessoas gostam de ter o produto, às vezes a 
gente faz ... muito raro, fazer isso, mas já fiz sorteio de dar ou outro cliente, 
dá uma camisa, um boné do McDonalds ... e as pessoas faziam a maior 
festa: “ah! arruma uma pra mim!”, “arruma uma pra mim!”, “arruma uma 
pra mim!”, porque só gosta ... do McDonalds, então a forma que eu vejo 
maior ainda dos clientes se identificarem com o McDonalds é quando tem o 
McDia feliz, que é onde eles podem comprar a camisa com o logotipo, além 
de estar ajudando o NACC, ... o logotipo da empresa. Aí ficam vinculados 
ao “eu também sou McDonalds!”, às vezes chega muito aqui com a camisa 
do McDonalds, do NAP, do colégio, então, eles gostam de ta realmente 
incorporados à empresa, sabem os preços dos produtos, eu faço uma média, 
uma média de 2 a 3 tour por semana, conhecer a cozinha, como é que é o 
processo tudo isso aí. Num sei se você já teve a oportunidade de conhecer 
uma cozinha McDonalds? Já teve pronto! (4.13). 

 

 

4.2.4 Desempenho 
 

 

4.2.4.1 Poder 

 Não há relação que não seja permeada de poder. A alternância de poder no 

relacionamento marca-consumidor nos leva a refletir sobre a questão da simetria entre o 

cliente competente e o praticante reflexivo. Embora sejam diversos os estudos (e.g., DWYER, 

2000; FOURNIER, 1994; IACOBUCCI E OSTROM, 1996; WISH, 1976) que afirmam que os 

parceiros podem possuir o mesmo grau de poder em toda e qualquer interação existente entre 

eles, o que configuraria um relacionamento simétrico, se há alternância de poder na relação 

(i.e., ora o sujeito detém um poder maior que o outro, ora o contrário ocorre), as relações 

podem ser consideradas simétricas? 
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Conforme será clarificado no decorrer dessa seção, em essência, os relacionamentos 

entre marca-consumidor são assimétricos. Essa “gangorra” do poder é permitida e 

desenvolvida através do fato de ambos os parceiros reconhecerem que, em algumas 

circunstâncias, as partes possuem competência para atender às demandas requeridas durante 

(determinada) dinâmica relacional, possibilitando a marca e o consumidor construir um 

relacionamento profícuo. 

Apesar do sujeito “juiz” intencionar o relacionamento marca-consumidor como uma 

díade simétrica e simbiótica (3.11), na qual nenhum dos parceiros, na sua visão de mundo, 

tem mais poder do que o outro (5.5), em algumas circunstância o próprio sujeito é consciente 

de que ora a marca terá mais poder na relação, ora o consumidor. Assim, a simetria “pura” 

seria algo muito difícil de ser alcançado. 

Ao acessarmos a subjetividade do praticante reflexivo tomamos ciência de que o 

sujeito no vivido partilhado com o “nós” perfilha legalmente o outro como detentor de poder 

na relação. Por meio da analogia do consumidor “patrão”, o outro é intencionado 

conscientemente como razão do existir da marca (1.24). O praticante, então, é consciente de 

que o poder do cliente competente provém principalmente do “ato de pagar”. É por conta do 

“pagar” que o sujeito se vê “obrigado” a objetivar “100% correto” as experiências da 

socialização primária da persona, visando assim a construção de um relacionamento 

proveitoso e de longevidade, devido à diminuição de conflitos, conforme o trecho que segue 

abaixo: 

P: Como você descreveria o seu relacionamento com o seu consumidor? 
CP: Tá ótimo, porque isso aí, a cada cliente cria uma nova amizade, que 
aqui no aeroporto como a gente trabalha aqui com mais, atende muito 
funcionário a gente já tem assim, a maioria já é amigo, colega de trabalho, 
oi, tudo bom, já a maioria conheço pelo nome, tá entendendo como é, o dia-
a-dia, todo mundo trabalha de crachá, aí fica mais fácil, e a gente tenta 
sempre tratar da melhor forma possível o nosso consumidor, né? Eles que 
geralmente que pagam o nosso salário, tem até uma cartilha dos dez, como 
é, as dez termos básicos do cliente; ele é que, ele é o dono, ele é não sei o 



 

 

291

 

quê, e assim, ele que geralmente paga o nosso salário, paga ... o 
McDonald’s a existir, agente tem que tratar super bem! 
P: eu vou te explicar, eu não podia entrevistar o presidente né? Não tem 
condições de ir lá, não tinha condições de entrevistar o presidente e eu 
queria entrevistar o Ronald McDonald’s. Tá entendendo, eu tive que 
entrevistar um gerente né? Mas foi interessante a entrevista, foi muito boa, 
até porque em termos de se relacionar com o cliente a McDonald’s ganhou 
um prêmio ano passado de melhor empresa pra se relacionar, que se 
relaciona com o seu cliente da melhor forma possível. Você consegue 
visualizar isso na tua empresa? 
CP: Com certeza! Melhor trabalhar em cima cliente, como eu já disse, em 
cima do departamento do cliente, porque ele é que compra, ele é que paga o 
nosso salário, indiretamente e diretamente que ele tá consumindo ... e 
posteriormente ... salário, em benefício que ele tem e gasta lá no cliente, o 
cliente a gente tem que tratar 100% bem, mal, se você tratar mal ele não 
volta. Não, dá qualidade ao cliente par ele retornar sempre né, também tem 
isso (3.3). 

  

 Na dinâmica dialógica intersubjetiva, o sujeito, ao refletir sobre a historicidade do 

“nós”, reconhece, por meio das objetivações do outro à marca, a existência e a influência do 

poder do consumidor no relacionamento. Através do ato da experiência o praticante reflexivo 

gera sentido para a objetivação do outro, passando a aperceber tais dinâmicas como 

direcionamentos benéficos a serem considerados na construção da relação. Por valorar o 

outro, o sujeito cogita re-tipificar as instituições “atuais” (e.g., modernização dos processos) 

da persona, visando manter a relação e fazer com que o outro se identifique com ela (1.4). A 

fidedignidade que o sujeito percebe e deposita nas objetivações dos outros deriva do primeiro 

ser consciente de que “foi o McDonalds quem os tornou exigentes”, ou seja, clientes 

competentes (5.3). Ao educar os consumidores sobre a socialização primária da marca, o 

praticante é cônscio de que o outro “ser” se engaja no relacionamento marca-consumidor 

exigindo dela o cumprimento do “padrão QSLV”, como uma forma de preservar as normas 

intersubjetivamente legitimadas. 

Não há poder na relação marca-consumidor, se não existe(m) aquele(s) que 

acredite(m) na presença de tal. Em vista disso, o poder dos “seres” da persona na relação 

emana não só da consciência do sujeito de que possui competência para objetivar a 
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socialização primária da marca, mas também depende dos outros legitimarem que o 

praticante (marca) possui poder (especialista) de desenvolver e manter a relação de acordo 

com o instituído. 

No plano do cogito, o sujeito é consciente de que o seu poder se legitima à medida 

que o outro percebe que o praticante reflexivo é competente em manter e objetivar a 

qualidade do “padrão” da marca. Isso se deve, porque é esse “padrão” o objeto que o outro 

busca (e valora) prioritariamente na relação marca-consumidor (5.8). Assim, o poder da 

marca na relação emerge na proporção em que ela consegue legitimar ao outro sua 

capacidade de ser preditiva e eficiente na objetivação das tipificações de seu “padrão” no 

desenvolver do relacionamento, como testemunha o relato a seguir: 

P: Já! Os clientes pedem para ver a cozinha? Já! Os clientes pedem para ver 
a cozinha? 
CP: Pedem! E é uma honra porque é uma fascinação para eles, até porque 
você mostra realmente o poder da qualidade McDonalds, poder de fritar de 
produto, o poder de sanitização das mãos, o poder de limpeza, tá, e o poder 
de comunicação. Que um ponto principal no McDonalds é comunicação, se 
a comunicação não estiver correta, não anda; então, falando com chapeiro 
com produção, poder de comunicação é uma coisa muito importante, não só 
no McDonalds, mas em qualquer lugar (4.16). 

 

 Entretanto, o sujeito tem ciência de que o exercício de poder na relação não é uma 

exclusividade apenas de sua voz ou da marca. De fato, existem outras vozes (“eles”) que 

realizam tal exercício, o que nos mostra que o praticante não intenciona o poder como algo 

reificado no relacionamento. Por conta do “eles” ser intencionado pelo sujeito como “quem 

faz o negócio acontecer”, os aspectos funcionais e emocionais do “eles” são conscientemente 

apercebidos pelo praticante como relevantes para o desenvolvimento da dinâmica do 

relacionamento marca-consumidor (4.11). Assim, por serem percebidos como aqueles que 

tornam possível o existir da relação (5.16), salvo os casos de exceção, os “eles” (por serem 

consciente da socialização primária da marca) devem ser capazes de estabelecer, replicar, 

propiciar segurança e influenciar a relação (4.5). 
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Ao se aperceber como “dono” da marca, o sujeito revela seu senso de 

responsabilidade (proativo) no que se refere ao relacionamento marca-consumidor. Esse fato 

sinaliza sua preocupação em buscar de forma obstinada saber através do outro e de sua vida 

cotidiana na relação o que é que pode ser melhorado nessa dinâmica. Contudo, o praticante é 

consciente de que esse poder de “dono” é sancionado pelas limitações impostas pela 

socialização primária da marca, o que nos leva a refletir que o grau de poder do sujeito está 

“aprisionado” sob a égide das bases tipificadoras da persona (5.9). 

E, por fim, é notória a latência da voz ética do sujeito “juiz” no decorrer da relação 

marca-consumidor. Com base nisso, o praticante tem ciência de que durante o exercício de 

seu papel na relação, ele deve objetivar as normas legitimadas pelo “nós” de forma a não 

privilegiar nenhum dos dois parceiros relacionais, tal idéia pode ser compreendida no trecho 

extraído do discurso do sujeito: 

 
 
P: Rebeldes! 
CP: É, rebeldes. ... Eu acredito que eles são muito bons, aqui no Carrefour, 
... são bons. (risos) Na outra loja não, na outra loja era terrível, tinha uns que 
eram pra aperrear mesmo, ... mas eu acho que funcionário é, você tem de 
saber tratar o funcionário bem, ... pela empresa né, meu papel aqui é esse, 
conduzir as normas, e as disciplinas da empresa, mas isso tem de ser feito 
dentro da capacidade de todo mundo, meus gerentes às vezes são muito 
radicais, eu já sou menos, né, a gente vai e dá uma balanceada, procuro 
sempre, procuro sempre escutar o funcionário, escutar o gerente, quando há 
algum problema com cliente, eu procuro escutar o funcionário e o cliente, 
mas não os dois juntos, né, escuto um e depois escuto o outro, pra saber 
realmente o que tem havido no caso, pra dá minha opinião. É isso aí, é 
muito importante (5.5). 

 

Em suma, com base no exposto e na literatura (e.g., DWYER, 2000), podemos verificar 

que o relacionamento marca-consumidor é assimétrico, que as fontes de poder mais atuantes 

nela são a especialista e a legitimada, sendo que os poderes de ambos os parceiros são 

“atrofiados” pelas normas (coercitivas) objetivadas pela socialização primária da persona. 
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4.2.4.2  Competência 

 Pelo fato do relacionamento marca-consumidor ocorrer no encontro de serviços, 

conforme havíamos exposto anteriormente, a competência da marca na maioria das vezes é 

legitimada por meio dos seus “seres”, principalmente na interação face a face. Todavia, a 

maioria dos estudos de MR no contexto de bens de consumo e serviço (e.g., BENDAPUDI e 

BERRY, 1997) tem negligenciado essa possibilidade, analisando (quando o fazem) apenas a 

expertise da marca ou do consumidor per se em garantir determinado relacionamento. Nesse 

sentido, o sujeito conscientemente intenciona que a competência da marca na relação também 

é cristalizada à medida que as suas objetivações, do “signo” e do “eles” são “responsáveis” 

por propiciar um “nós” que seja benéfico a todos os parceiros envolvidos no relacionamento 

marca-consumidor. 

Como a marca e o consumidor reconhecem que possuem competência no 

relacionamento? Assim como uma pessoa se vê através dos olhos das outras, um sujeito só é 

consciente do que é ao se relacionar com o mundo. Em outras palavras, um parceiro 

relacional só reconhece a si e ao outro como competentes em determinado relacionamento 

por meio da transcendência. É pela transcendência que o praticante e o consumidor 

conseguem acessar um ao outro, assim como as demais vozes (“eles”), conscientizando-se 

dos saberes e tipificações que possuem, o que lhes possibilita refletir se são ou não (bem 

como ao outro) competentes no vivido do “nós” (HUSSERL, 1931). 

Por meio da intencionalidade (noema-noesis) e do experienciar o cotidiano interativo 

com o outro, o praticante reflete sobre as objetivações das bases tipificadoras do consumidor. 

Por intermédio dessas bases, o sujeito as “compara” com as suas e daquilo que percebe do 

que seria “ideal”, o que o direciona a aperceber se no “nós” o outro é ou não competente, e 

vice-versa. O sujeito intenciona o consumidor “referencial” (i.e., razão de existir da marca no 

relacionamento) como detentor de competência na relação. Isso ocorre quando as 



 

 

295

 

objetivações (e.g., elogios, reclamações, solicitações e consumo) do outro para com a marca 

(e a relação) são apercebidas pelo praticante como artefatos importantes que o direcionam a 

aprimorar as tipificações “atuais” da marca, no intuito de adaptá-las para fortificar os laços 

relacionais (1.4). Da mesma maneira, o sujeito nos elucida que o outro se intenta como 

competente no “nós”, ao passo que percebe que o praticante reconhece como de valência as 

objetivações que o consumidor “espião” realiza para a marca. Desse modo, essas 

objetivações são intencionadas pelo “nós” como direcionamentos seguros que visam 

propiciar um relacionamento profícuo entre os parceiros (4.9). 

Ao utilizar a analogia do “eles” “tudo da marca” (i.e., como corpo e espírito), o 

sujeito, ao resgatar o seu vivido, nos sinaliza que é por intermédio do “ele” que se torna 

possível o existir da relação (3.21), pois os funcionários objetivam aos outros as tipificações 

da marca, conforme indicado no trecho abaixo: 

P: Quem são seus funcionários para você?  
CP: Quem são meus funcionários? ... Tudo cara! Eu só, não faço nada. Eles 
são até, como é que se diz, a gente pode dizer assim, eles teriam um balanço 
de até 70% da responsabilidade da loja, 30% seria a minha ... gerencial, 
porque a gente vai fazer o direcionamento e o acompanhamento, mas no 
chão mesmo quem faz o negócio acontecer são eles. Até porque eu fui 
atendente e sei o que é isso, a grande diferença de ser gerente é que você vai 
gerenciar pessoas, vai chega A, hoje tá meio doente, vai chegar B, às vezes 
mau-humorado, aí você colocou o cara lá no caixa, aí você, “Gerente, não 
me coloca no caixa não, porque hoje eu não tô bem!”, beleza, ah vai quebrar 
a tua estrutura, mas você tá fazendo uma motivação com aquele cara, não 
vou te colocar em tal área porque você tá mau, então, o cara vai trabalhar 
super bem, ou pedir pra eu colocar, porque eu não tou bem pra atender 
cliente, mas na cozinha eu vou dar show cara, a carne lá eu vou tirar, vou 
fritar, então, poucas coisas a gente consegue puxar aquele cara pra tá, e 
principalmente que eu hoje sou muito focado pra o funcionário até por que 
eu comecei como atendente, quase como que 70% da minha equipe 
gerencial hoje é toda de atendente, tem nenhum que ... externo, nenhum 
(4.11).   

 

Por meio do respaldo (e.g., elogio) que o outro objetiva sobre a labuta dos 

funcionários durante a dinâmica relacional, o praticante conscientiza-se também da 
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competência do “ele” na construção do “nós”. De fato podemos constatar isso no texto 

extraído abaixo: 

P: Algum cliente seu, por exemplo, já veio até aqui para elogiar o trabalho, 
pra reclamar alguma coisa, pra ...? 
CP: Tanto para reclamar, assim coisas, nem tanto uma reclamação mais uma 
sugestão, tanto para elogiar o atendimento de funcionários, uma sugestão de 
colocar um tipo de condimento em tal sanduíche, sempre eles entram em 
comunicação com a gente. 
P: Tem alguma dessas comunicações que foi inusitada? Que você não 
esperava? 
CP: Não, por enquanto ... se teve eu não me lembro, se teve alguma que 
realmente eu ... teve uma que eu, no aeroporto que até elogiamos bastante 
uma funcionária minha que tava no caixa, e agora esta trabalhando aqui 
também, é ... elogiou pra caramba, porque ela é boa, atenciosa e conversa 
bastante realmente, então o pessoal elogiou, me chamaram, pediram para 
me chamar, e daí falou horas dessa funcionária, e isso é um orgulho pra 
gente, né! Porque o, o, vindo do cliente eu acho que é uma satisfação 
enorme e, que a gente tem um trabalho realmente esforçado, e de uma 
funcionária realmente dedicada com a marca (2.11). 

 
 Nesse sentido, o “eles” é intencionado como tendo um papel (competente) ativo no 

relacionamento marca-consumidor, pois é intencionado pelo sujeito como “quem faz o 

negócio acontecer”. Portanto, o sujeito conscientemente (por meio de dinâmica reflexiva) 

objetiva que a relação marca-consumidor é viabilizada através deles (5.4). O praticante 

reflexivo, então, reconhece que existem outras vozes (i.e., “ele”) influenciadoras da relação 

marca-consumidor (2.3). Essas vozes são co-responsáveis por cumprir e objetivar os dogmas 

da socialização primária da persona (5.3). Assim, os aspectos funcionais (e.g treinamento e 

curso) e emocionais do “eles” são conscientemente apercebidos pelo sujeito como 

influenciadores e relevantes para a dinâmica desse relacionamento, os quais propiciam o 

estreitamento dos laços do “nós”, a sensação de segurança na relação, bem como a 

longevidade dessa relação. 

Indo um pouco mais além, o sujeito é consciente de que não deve objetivar apenas as 

“regras” da socialização primária da marca, para que ela seja intencionada pelo outro 

(durante a relação) como competente. Portanto, o praticante no intentum é cônscio de que 

deve também objetivar o “diferencial” por meio do acréscimo ou da re-tipificação das 
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“normas” da socialização primária da marca. Com isso, há uma transposição da qualidade 

competência do plano do “eu” para o “nós”, já que ambos os parceiros irão aperceber essas 

“novidades” como pertencentes à relação (4.10). 

Mas, como descrito na seção Poder, 4.2.4.1,  a socialização primária exerce uma forte 

influência no desempenho dos papéis executados (competência) pelo praticante reflexivo e 

consumidor na perdura do relacionamento marca-consumidor. Assim, quando benéfica, essa 

socialização (principalmente a de cunho funcional) é apercebida por ambos os parceiros 

como necessária para o estabelecimento do “nós”. Desse modo, o sujeito procura manter a 

qualidade do “padrão” (e.g., por meio de treinamentos e cursos) da marca (sua competência), 

pois é consciente de que o outro se relaciona com ela por confiar, respeitar e legitimar o 

“QSLV” (5.8). 

O relacionamento marca-consumidor é apercebido pelos parceiros como competente à 

proporção em que ele consegue “saciar” (reciprocamente) a falta da marca e do consumidor. 

O sujeito é consciente (por meio de dinâmica reflexiva) de que objetivar sistemicamente as 

normas intersubjetivas do “nós” (e.g., socialização primária da marca e “tratar bem”) ao outro 

são formas que ambos os parceiros tem de aperceber que a falta do outro foi “saciada” (4.9). 

Da mesma maneira, as objetivações benéficas (principalmente o “ato de pagar”) que o cliente 

competente realiza para a marca são intencionadas por ambos os parceiros como a forma que 

a persona possui para “saciar” sua falta (3.3). 

Diante do exposto, podemos argumentar que diferentemente dos estudos de 

Bendapudi e Berry (1997), Crosby et al. (1990) e Swan, Trawick e Silva (1985), a 

competência do consumidor na dinâmica relacional não se resume a conferir ao mesmo 

(apenas) consciência sobre a marca e o “nós” de forma a reduzir suas ânsias, incertezas e 

percepções de risco. O outro não é um “ser” passivo na relação, pois sua competência lhe 

permite, através de suas objetivações, intencionar-se e ser apercebido pelo sujeito como “ser” 
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ativo do relacionamento. Ademais, a expertise (competência) do consumidor, na visão de 

mundo do marketing, é algo da esfera individual. A compreensão do fenômeno 

relacionamento marca-consumidor clarificou-nos que a competência tanto é individual 

quanto intersubjetiva, pois o consumidor necessita da marca para se reconhecer competente, e 

vice-versa. 

A consciência de que existem outras vozes (i.e., “eles”) que influenciam o “nós” é 

outro horizonte do fenômeno elucidado nesta investigação. Conforme exposto no início dessa 

seção, embora a maioria dos estudos de MR no contexto de bens e serviços não venha 

contemplando a existência delas, tão pouco o seu papel no desenvolvimento do 

relacionamento marca-consumidor, o sujeito nos sinaliza que elas também são importantes 

para o existir da relação. 

A competência da marca, então, influencia o outro a ser receptivo em estabelecer e 

manter relações de longo prazo com ela. Isso ocorre devido à relação marca-consumidor ser 

permeada de confiança, transparência, segurança. Cabe ressaltar que, quanto mais afeto 

existir na relação, maior é a probabilidade de sua longevidade. 

 E, por fim, concordamos com Dwyer (2000) que o “nós” é formado entre parceiros 

com competências complementares, mas a formação da relação baseado na competência não 

se limita a isso. Na dinâmica dialógica intersubjetiva, as competências servem também para 

garantir aos parceiros que suas faltas serão “saciadas” no plano do “nós”. 

 

 

4.2.4.3  Controle 

 Antes de darmos início a essa seção, gostaríamos de explicitar que os argumentos que 

iremos utilizar para explicar o controle nos relacionamentos marca-consumidor são baseados 

na “tese da McDonaldização” de George Ritzer. 
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De acordo com o exposto na seção Poder, 4.2.4.1, os parceiros da relação, ao 

objetivarem sua(s) base(s) de poder ao outro, tendem de alguma forma a exercer lócus de 

controle sobre aquele ao qual o poder foi desferido. No entanto, podemos constatar que, no 

relacionamento marca-consumidor, há uma outra forma de controlar os “seres” da marca e os 

consumidores (“nós”) baseado no processo de racionalização da sociedade 

“McDonaldizada”. 

O controle baseado na tese da McDonaldização serve para reduzir as incertezas, a 

imprevisibilidade e a ineficiência produzida pelos sujeitos relacionais enquanto interagem. 

Com isso, há um aumento da confiança na relação em todos os seus aspectos, o que acarreta 

o acréscimo de afetividade, visando a fortificação e longevidade dos laços relacionais do 

“nós”. (cf. RITZER, 2004). 

Os investimentos constantes em treinamentos, cursos e “competições” são 

intencionados pelo sujeito como tecnologias86 fundamentais que “controlam” as ações dos 

“seres” da marca na relação (1.22). Esse controle visa fazer com que o praticante e o “eles” 

compreendam a socialização primária da marca, para que possam, no cotidiano de sua labuta, 

garantir ao outro as tipificações prometidas pela persona, proporcionando assim a existência 

da relação marca-consumidor. Tal idéia pode ser encontrada no trecho destacado abaixo: 

P: Tem mais alguma coisa que você queira falar? 
CP: McDonalds também tem muito assim uma competição interna de áreas 
que é o all star, chama-se all star, que diz basicamente o que, é, cada ... 
nível Brasil uma competição que isso é mais pra levantar assim o 
funcionário, cada vez tentar ser melhor, aí tem uma competição que começa 
só na loja, aí vai da loja passa pro regional, só Recife, depois Nordeste, 
depois nível Brasil, isso em cada área, os melhores daqui em cada área faz 
uma seleção, faz uma ... cada funcionário, há os melhores, fica pra regional, 
depois da regional, nordeste todinho, aí assim vai, motiva nossos 
funcionários porque ele ... bem ... ela vai dando melhoria para o 
McDonald’s. Também tem os restaurantes 100% que são restaurantes que 
tiraram as melhores notas em nbr que é tipo uma lei com todos os 
procedimentos, desses ... tratar bem os clientes, tá tendo serviço rápido que 

                                                 
86 A tecnologia não inclui apenas máquinas e ferramentas, mas também materiais, habilidades, conhecimentos, 

regras, procedimentos e técnicas (RITZER, 2004). 
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o McDonald’s tem, também tem a ... que é saber o que o funcionário sabe 
mesmo, fazendo perguntas, coisas desse tipo. McDonald’s sempre tá 
investindo assim no funcionário, porque o funcionário geralmente é quem 
atende o cliente, então McDonald’s tem muito isso aí, ele investe pra o 
funcionário pra o cliente em si ter uma resposta mais clara, tá sempre ... 
muitas... o McDonald’s faz, muita promoção... testes em prol dos 
funcionários pra sempre ter um bom atendimento pros clientes, e mais ou 
menos isso. Tem sempre um ... que é... eu vou... seguro de vida pra 
funcionário... Tem reuniões de treinamento de mensagens que é o ... que os 
funcionários colocam o que é que tá acontecendo de errado e o certo, qual o 
objetivo dele e passa pro gerente, o gerente... os pontos errados, vai corrigir 
pra tentar ir melhorando o ambiente da loja, pra não ficar aquele ambiente 
meio chato, morgado ou alguma coisa assim né. Tudo afeta o cliente, tudo 
vai afetar o cliente, sempre vai procurar melhorar o atendimento ao nosso 
cliente (3.16). 

 

Essas tecnologias utilizadas pela marca para controlar seus “seres” são potencialmente 

mais eficientes devido ao cotidiano do relacionamento marca-consumidor ser praticamente o 

mesmo. Dito de outra forma, ao realizar dinâmica reflexiva sobre as tipificações da marca, o 

sujeito conscientemente apercebe a socialização primária dela, principalmente as 

burocráticas, como sendo “igual” em “todas” as circunstâncias relacionais. Essa “igualdade” 

imposta pela socialização primária da marca permite ao praticante e ao consumidor 

possuírem um maior conhecimento e “domínio” (preditividade e eficiência) sobre a dinâmica 

do “nós”. Isso auxilia o relacionamento do “nós”, devido à alta capacidade de previsibilidade 

das objetivações do sujeito e do outro, bem como pelo aumento de confiança na relação. Isso 

pode ser plausível consoante a fala do sujeito que segue abaixo: 

P: Você poderia me falar um pouquinho sobre a sua experiência nos outros 
McDonald’s? 
CP: [...], aqui é bem melhor porque o aeroporto ainda é pequeno, a gente 
tem um envolvimento de conhecer quase todo mundo, quase todo mundo a 
gente já conhece por muita gente vir aqui no McDonalds, e essa loja 
geralmente, já entrou em alguma loja de drive, né? Já sabe alguns drives? 
Drive não, drive geralmente não é dez pessoas ... não em cidade “H”, cidade 
“H” também você conhece quase todo mundo, que é aquela turma ali de 
perto que vai pro McDonalds, aí você conhece todo mundo, aqui também é 
bom por isso. No [...] é mais difícil você conhecer pessoa por pessoa, 
shopping “X”, também trabalhei lá, é legal também, você tem esse dia-a-dia 
porque geralmente são as mesmas pessoas que vão comprar, até os clientes 
que vem fazer compras não, é muito difícil, mas os funcionários do 
estabelecimento é mais fácil. E... é a mesma coisa, não o cliente, mas é a 
mesma coisa que a gente faz internamente é em qualquer McDonalds, é a 
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mesma coisa, não muda nada, estufa, é contagem de loja diária, mensal, 
semanal, posicionamento todo dia de todos os funcionários, passar os 
objetivos, botar cada funcionário em cada área, normal de todas as lojas. O 
que muda assim, pelo fato de, como eu posso dizer, o fato é que se uma 
hora, o público geralmente é o mesmo, a não ser essa turma que viaja, mas o 
resto é as mesmas pessoas que vem já quase todo dia, uma clientela já que a 
gente basicamente conhece. 
P: Está sendo traumático vir trabalhar aqui? 
CP: Basicamente não! É meio ameno (risos), trocando em miúdos é a 
mesma merda véi. 
P: O que é que muda então? 
CP: Só a proporção, porque aqui é uma loja drive, são mais coisas pra você 
se preocupar, muda basicamente isso aí, isso que é,você tem mais 
funcionários, [...], você tem um salão externo, tem mais dois salões, por que 
lá o meu salão é o mínimo, são mais dois salões, mais a área de estacionar, 
um drive é mais preocupação e ... uma loja como o aeroporto que uma paz 
de espírito ali que, aqui você fica meio assim, aqui eu tô meu perdido entre 
aspas, você tem que se readaptarar ao ambiente de trabalho, mas o resto é a 
mesma coisinha, mesma coisinha, burocraticamente é a mesma coisa, não 
muda nada, nada, nada, nada. 
P: Quer dizer que a única coisa que vai mudar é o tipo de consumidor que 
vem aqui? 
CP: É certo, totalmente, por que lá a gente tem mais o que, mais como é que 
eu posso dizer, pessoas mesmo do aeroporto ou pessoas que estão viajando, 
aqui não, aqui é os clientes que moram por trás da avenida, que tão 
passando, alguma coisa assim. Aí aqui algumas pessoas que eu já vi que eu 
conheço foi na época que eu tava lá no shopping “X” que: “Oh Fulano, num 
sei que”, mas foi só duas pessoas, mas o resto passa ai, como eu sou novo 
aqui ninguém nem me conhece, ... mas o importante é isso, mas enfim, a 
mudança em si num, num ... tem que ter agrupar com os funcionários 
tudinho, readaptar com eles, que é um, totalmente funcionários diferentes, o 
resto é a mesma coisa, dia-a-dia, ... aí você tá em casa de novo. É uma 
equipe nova que [nome de alguém] já montou aqui, essa é uma equipe nova 
pra mim, mas tranqüilo, ... adaptar, por que eu já conhecia alguns, duas já 
tinha trabalhado com ele, mas já me conhecia, fica um pouco mais fácil pra 
você trabalhar, chegar junto, procurar o que é que tem assim e assim vai 
(3.13). 
 

 De fato, Ritzer (2004) nos elucida que as organizações (no ímpeto de fazerem com 

que os funcionários “robotizados” consigam internalizar as normas de forma a objetivá-las 

sem maiores conflitos) tendem a: construir processos em que os funcionários não tenham que 

refletir (antes, durante e depois da interação) para objetivá-los; bem como tornar o 

“treinamento” uma constante como forma de sedimentar a socialização primária na 

“consciência” do praticante. 
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Com isso, não estamos querendo afirmar que, durante a dinâmica dialógica 

intersubjetiva dos relacionamentos, os parceiros não venham a realizar objetivações que 

“quebrem” com as normas das socializações primárias do “nós”, de seus “eus” e da persona, 

pois, conforme será apresentado na seção Interação, 4.2.5, os parceiros, no intuito de 

propiciar o “nós”, são capazes de realizar tal “quebra”. 

Os consumidores têm muito mais “liberdade” para não seguirem as normas da relação 

(podendo optar ir para qualquer direção), quando comparados com os “seres” da marca. 

Mesmo assim, a McDonaldização tem desenvolvido uma série de métodos para controlar os 

consumidores, a saber: os consumidores recebem uma série de pistas que indicam o que é 

esperado deles na relação; a marca objetiva suas normas para direcionar o consumidor a se 

comportar de determinadas formas; e quando as normas são internalizadas e legitimadas 

pelos consumidores, eles tendem a aceitá-las e segui-las quando se relacionam com a marca 

(RITZER, 2004). 

De acordo com isso, a marca, por ser consciente de que “não pode escolher o outro”, 

objetiva sua transparência durante a dinâmica relacional visando conscientizar o consumidor 

da sua socialização primária, de tal modo que o cliente competente seja cônscio das 

demandas requeridas pela marca durante a relação. Caso o outro se identifique com ela, ele 

tende a se adaptar no ímpeto de estabelecer um relacionamento profícuo e duradouro com a 

marca. Mesmo com a relação estabelecida, a marca continua a objetivar (de forma educativa) 

suas tipificações para “mostrar ao consumidor como ela faz as coisas” (5.12). Além disso, 

apesar do sujeito intencionar a experiência que propicia ao outro como “personalizada e 

diferenciada”, a marca exerce controle sobre cliente competente quando propicia a este uma 

sensação de “liberdade” de escolha dentro do menu que a persona oferta. Isso pode ser mais 

bem ilustrado no trecho destacado a seguir: 

P: Você lembra do primeiro atendimento no McDonalds? 
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CP: Difícil. Difícil por que aconteceu em, o meu processo no, dentro do 
McDonalds, no restaurante... foi muito rápido, até porque o meu 
crescimento foi muito rápido, e fica difícil, por que foi em 1996, e não tenho 
como lembrar, mas é, com certeza foi uma experiência gostosa porque eu 
não tenho nenhum trauma de atendimento com cliente, adoro trabalhar com 
atendimento ao público, né, eu, nosso atendimento é muito, é personalizado, 
bem trabalhado, bem focado no cliente mesmo, dá satisfação total, porque 
nosso objetivo é a satisfação total do cliente, e era sempre assim, essa 
expectativa que eu passava, tá! A satisfação total do cliente.  
P: O que significa um atendimento personalizado? 
CP: É o nosso atendimento, ultimamente o McDonalds trabalhava com um 
atendimento muito, como dizer? ‘Robotizado’, o cliente chegava, a gente  
ah,  abordava o cliente logo com "a sua Mcoferta vai ser a número 1?". 
Então, o cliente escutou isso no McDonalds por um bom tempo, bom tempo 
mesmo, e de 2 uns anos para cá começamos a trabalhar um atendimento 
personalizado, que é um atendimento diferenciado onde agente vai oferecer 
ao cliente várias opções de produtos, e dentre eles, ele vai se enquadrar em 
um, e ai ele vai escolher um atendimento personalizado (2.4). 
 
 

 

4.2.5 Interação 
 

 

4.2.5.1 Adaptabilidade  

 Devido ao relacionamento marca-consumidor ser uma dinâmica dialógica 

intersubjetiva, no cotidiano do “nós”, a adaptabilidade torna-se uma constante entre os 

parceiros. Visando manter e desenvolver a relação, os parceiros são capazes de se adaptar às 

demandas requeridas pelo outro, mesmo que para tal tenham de re-socializar as suas 

tipificações primárias. Ou seja, no intuito de aumentar a confiança, a atratividade e o afeto 

nessa relação, a marca e o consumidor são capazes de quebrar as regras da socialização 

primária dessa relação. Todavia, nem sempre isso pode ser possível, pois a marca tende a 

realizar esse “jeitinho” para aqueles consumidores que são mais próximos, íntimos, afiliados 

e amigos (3.5). Além disso, o controle realizado pelo “padrão” da marca não permite que o 

praticante reflexivo tenha mobilidade ampla para re-tipificar em todos os aspectos a 

socialização primária, objetivando “saciar” a falta do outro. 
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Assim sendo, devido ao outro “espião”/“patrão” ser intencionado pelo praticante 

como um “ser” competente, confiável e ciente das bases tipificadoras da marca, a 

historicidade do relacionamento marca-consumidor ensinou a ela que as objetivações do 

consumidor para com a vida cotidiana do “nós” são percebidas como direcionamentos 

seguros que fazem com que a marca reflita sobre a forma como está objetivando as suas 

tipificações. Caso ela perceba que a socialização não está sendo ofertada de acordo com o 

“padrão” esperado por ela, o praticante deve [re]adaptá-la, visando o aprimoramento das 

tipificações e, conseqüentemente, do relacionamento (5.11). Deste modo, podemos constatar 

que a adaptação no fenômeno em questão pode ser realizada por meio da retomada do 

“padrão” do “nós”. 

Ao refletir sobre a historicidade da relação marca-consumidor, o “ser” da marca nos 

sinaliza a importância que tem para ela se [re]inventar, posto que, devido ao dinamismo do 

ambiente, bem como devido à volatilidade dos desejos dos consumidores, ela tem de re-

tipificar sua socialização primária (e.g., passando de robotizada para personalizada e 

diferenciada) para “saciar” a falta do outro, possibilitando assim a existência do “nós” 

(identificação) (2.4). Assim, para se adaptar a essas mudanças, a marca investe em ações 

(e.g., all star e treinamentos) como formas de aprimorar as suas tipificações “atuais”, 

objetivando dessa maneira o “retorno” que o consumidor tanto valora (3.16). Com isso, ela 

busca a intentificação do outro ao intencioná-la como competente e confiável. Além disso, é 

por intermédio do acréscimo de seus artefatos (e.g., “McOfertas”) que a marca se adapta aos 

desejos dos outros, fazendo com que eles se identifiquem com as tipificações da marca, 

acarretando na construção do “nós” relacional (5.15). 

Todavia, as adaptações que a marca e os seus “seres” realizam para possibilitar a 

existência do “nós” com o outro nem sempre são aquelas (previamente) por ela planejadas. 

De fato, embora seja consciente de que não deva romper com o dogmatismo da socialização 
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primária da marca, o sujeito é capaz de quebrar as normas estabelecidas, no intuito de cativar 

o consumidor e ganhar sua confiança, construindo assim uma relação mais próxima com ele 

(5.10). Dessa forma, ao intencionar o outro como a razão existencial da marca, o praticante – 

objetivando fazer com que o outro a intencione como a “casa”, identificando-se com ela – é 

competente para romper as normas dela (e.g., festa surpresa), visando o estabelecimento e a 

longevidade do relacionamento marca-consumidor. Ao realizar isso, a marca aponta para o 

outro a sua preocupação com o bem-estar dele, demonstrando que pode confiar nela e que ela 

fará de tudo para “saciar” sua falta (5.18). No entanto, esse esforço dispendido pelos “seres” 

da persona para quebrar as tipificações da marca ocorre com mais freqüência (de forma 

legitimada) em casos extremos (3.5), bem como quando os laços de afeto entre os parceiros 

são bastante fortes (1.29). Tal argumento torna-se plausível quando analisamos a seguinte 

fala em destaque: 

P: Eu vou lhe fazer uma pergunta mais cabeça [risos], o que você tem feito 
para o seu cliente se considerar, eu também sou McDonalds? 
CP: É, já falei pra vocês que a empresa investe muito em atendimento né, a 
McDonalds em si, mas o, a gente procura é, entender a necessidade dele, 
falei sobre o cliente do Mcfish, que quando ele vem lá em baixo o pessoal já 
pede o McFish, porque sabe que ele vai pedir Mcfish, pra ele não esperar e 
que fique surpreso, então o que a gente busca pra o cliente falar que é 
McDonalds é tentar, e na maioria das vezes a gente consegue, é oferecer o 
algo a mais pro cliente, às vezes o cliente não espera, a gente põe um cookie 
na bandeja, isso você não pode fazer todo dia, isso aí é de vez em quando, 
quando é um cliente assíduo do nosso restaurante, a gente tem uma cliente, 
o nome dela é Cristiane, que ela é louca por isso aqui, ela só compra aqui no 
McDonalds porque, não só pelo atendimento porque a McDonalds em si 
tem o atendimento muito, muito diferenciado das outras, dos outros 
restaurantes, e isso comprova em números e até porque pelo menos até 
então a gente tá em número um em fast-food no mundo, em volume de 
venda, em volume de atendimento, em tudo. E, só que você consegue 
identificar as lojas através dos gerentes, ela começa a ganhar uma 
embalagem através do seu trabalho, tanto é que a cliente adora comprar aqui 
porque no dia do aniversário dela a gente fez, colocou ela aqui no salão, deu 
um Sandey pra ela, tiramos fotos com ela, e ela ficou surpresa, então isso 
pra gente ela tem a nossa cara, a cara do (nome do) Shopping, e ela só vem 
aqui. 
P: Como você descobriu o aniversário dela? 
CP: Porque a gente começou a, ela vinha todo dia né, e aí a gente começou a 
ter uma certa, uma certa, digamos assim, intimidade com ela, dentro do 
nosso limite de consumidor e empresa, e aí a gente pegou pela identidade 
dela né, ela passou um cheque, a gente pegou pela identidade dela, anotou e 
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aí marcou o dia e o funcionário W que é o nosso gerente de área, ele 
também pegou um grau de amizade com ela, que até ela só vinha procurar 
esse funcionário, muitas vezes o cliente se identifica até com o funcionário, 
que não deixa de ser McDonalds, então às vezes ela já chama, eu quero ser 
atendido pela aquela, por Fulano, por Sicrano e tal, então às vezes o cliente 
se identifica com o funcionário pelo atendimento bom; não é que os outros 
funcionários não atenderam ele bem, mas só que aquele funcionário deu 
algo a mais que eu tanto busco, de repente ele sorriu mais, ele conseguiu 
preencher de maneira mais rápida a necessidade do cliente, então, essas 
coisas a gente procura buscar né, é um universo de informações que é o 
cliente que é inesgotável né, se você procura se espelhar e atender, e 
atender, e atender bem, você descobre coisas simples que pode fazer uma 
diferença tremenda amanhã (1.33). 

 

 Dando continuidade, o praticante é consciente de que, mesmo quando os parceiros da 

relação marca-consumidor estão sob a égide de uma mesma socialização primária (nesse 

caso, a da marca), os relacionamentos entre eles não serão iguais devido às socializações 

secundárias advindas deles serem distintas. Assim, o sujeito é consciente de que o 

consumidor, ao visitar a “casa”, aceita e legitima que a socialização primária desse 

relacionamento seja o “padrão” da persona. Entretanto, o praticante nos indica que o outro, 

ao se relacionar com ela, também objetiva a socialização primária do seu “eu”, que nesse 

“nós” torna-se a socialização secundária do consumidor. Portanto, devido ao mundo da vida 

de cada consumidor ser distinto para cada um individualmente, durante a dinâmica dialógica 

intersubjetiva, o sujeito preocupa-se em conhecer os seus clientes competentes, para então 

conseguir adaptar a entrega do “padrão” da marca, mesmo que ele não possa ou precise 

quebrá-lo, no intuito de fortificar os laços do “nós”, conforme podemos observar no trecho 

extraído do discurso do praticante reflexivo: 

P: Na sua opinião, o que o consumidor acha do McDonalds? 
CP: Do McDonalds eles... acham uma, uma multinacional, que paga muito 
bem os funcionários, tipo assim dólar. Não, o que eles acham é que [muito 
baixo]. Outros vêm como uma boa empresa para se trabalhar, ... tem pessoas 
que perguntam, “ah, meu filho trabalha no McDonalds!”, que relatam 
alguma coisa também, têm alguns que dizem, ah realmente é uma escola. 
Acho que eles esperam, esperam muito do McDonalds, quando eles chegam 
e não encontram o que eles esperavam, aí realmente muitas vezes, ... tem 
clientes que até se assustam né, esperam um atendimento rápido, esperam 
bons produtos, ... de atendimento do Mcdonalds tem mudado, tem cliente 
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que gosta de ser atendido de forma rápida, mas tem uns que preferem até 
ficar um pouco mais, conversar mais com o funcionário, e isso requer mais 
da função né. 
P: Como é que você detecta isso? 
CP: Através do perfil do funcionário, agente tem na verdade, ... e o 
direcionamento da empresa, na forma de atendimento, ... foi detectado por a 
gente por entrevista com o cliente, ... passou pra gente 4 a 5 tipos de 
consumidores né, que a gente chama de socializador, o executor, o 
socializador, o executor, como é deus? ... tem mais um, num lembro mais. E 
é através dessas características que a entrevista para detectar algumas 
características e comportamentos dos clientes. Quando já chega aqui, 
decidido do que vai comprar, eu falei do contestador já? Tem contestador 
também, quando eles já chegam decididos sobre o que vão comprar, “eu 
quero o nº 1”, então, já sabemos que ele quer só aquilo, então a gente não, já 
não sugere mais nada pro cliente, tem que treinar o funcionário pra esse ... 
perfil de atendimento, é dessa forma que consegue detectar os perfis de, é 
dessa forma que a gente procura atender. Foi constatado que tem realmente 
clientes que não querem ser atendidos rápido ou querem conversar alguma 
coisa, é um socializador, um perfil de mais calmo, você consegue fazer uma 
venda mais calma, explicar melhor detalhar, e em cima desses perfis que a 
gente trabalha com eles (5.6). 

  

Nesse sentido, embora a socialização primária da marca seja intencionada pelo 

praticante reflexivo como “homogênea”, ele é cônscio de que as diversas socializações 

secundárias dos consumidores advindas da intersubjetividade do “nós” ocasionam diferenças 

nos relacionamentos marca-consumidor (3.13). Entretanto, essa socialização secundária não é 

proveniente apenas do outro, mas também pode ser objetivada pelo praticante reflexivo. 

Desse modo, ao objetivar no “nós” o acréscimo de normas não contempladas pela 

socialização primária da marca, o sujeito nos indica sua competência para propiciar aos 

outros experiências de vida com a persona, as quais visam fortificar os laços do 

relacionamento marca-consumidor, mesmo que, para tal, “negligencie” os dogmas da marca 

(i.e., homogeneização do QSLV), como descrito no extrato da fala do sujeito abaixo: 

P: Fale-me sobre que tipo de experiência você quer provocar no seu 
consumidor. 
CP: Hoje nesse restaurante, é, como o McDonalds é muito tudo igual, loja, 
padrão, aparência, a minha idéia é um trabalho que a gente está começando, 
é um trabalho longo, mas justamente fazendo bem o diferencial do nosso 
comportamento para com nossos clientes, agir de forma a dar total atenção a 
ele, sempre o pronto-atendimento a ele, fazer com que ele se sinta bem, é 
som, o ar, naquela hora que você disse que agente vinha pra cá... deixa eu 
ver se num tá lá desarmado, mas oh, tinha um gerente ali sentado e nem se 
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percebeu pra isso, então, é tentar fazer com que a gente consiga ter mais 
atenção em relação a isso, diferencial de atendimento tá, vai lá no clube 
português, o sanduíche é igual, a batata é igual, o refrigerante é igual, mas 
talvez lá os funcionários são muito mais humorados, a gente aqui hoje, 
qualquer evento que tem hoje, a gente já tenta fazer, ah, pelas crianças, às 
vezes, automaticamente ... nada corporativo, mas o que é que a gente fez 
botou uma rede ali cheia de bola, e a cada hora da noite a gente soltava, 
mermão, a gurizada fazia uma festa, então, o que é que tu fez, daqui a uma 
semana tu acha que a criança vai querer ir no McDonalds P ou L? Vamos 
para lá pro de L porque pode ter alguma coisa nova. Então, essa semana ... 
foi o dia mundial da criança, então, o instrutor nosso ficou, a cada criança 
que entrava, ele entregava uma bola do McDonalds bem grandona, tava até 
pendurada, a gente tirou ontem. Então, talvez num conseguiu fazer lá ... a 
gente tá tentando fazer esse diferencial dessa forma buscar brincadeiras, 
competição que consiga atrair o cliente... ele vem para cá, ir pra lá, eles já 
correm, vamo lá, que lá vai ter um diferencial, pode ser que tenha, pode ser 
que não tenha, mas igual por igual, lá a gente pode ser, que tenha um 
diferencial em relação a, a atendimento, a brincadeira, então, ele vem pra cá, 
é o que a gente consegue hoje, a gente tá sempre brincando, tem um, uns 
dois instrutores meus que são muito extrovertidos, muito animados, cheio de 
idéias. Eu sou um cara que, o que vier oh, ... idéias, idéias, vamos analisar, é 
fácil de implantar, é, às vezes vêm idéias maravilhosas, mas muito difícil de 
se implantar, então não adianta que se não a gente vai ter trabalho, mas é 
fácil, vamos soltar ela! E eu digo oh: “fala com o instrutor que eu... foi ele 
mesmo que deu a idéia, então, a idéia é dele, vamo vender, vamo, um ...todo 
domingo chega os pirraias ainda perguntando” e aí, vai ter quando aí as 
bolas de novo?”, pergunta mesmo, então, as mães vêm pra cá por causa 
disso, por que o pirraia já falou, oh ...pouca coisa mais eu fiz um bocado de 
criança feliz. É o diferencial que a gente tenta fazer em relação a 
McDonalds de um e o McDonalds de outro é essa, por que McDonalds é 
tudo McDonalds, qualidade, sanduíche, é, pode-se assim em relação a 
produto, você chegar numa Mc no Carrefour esperar um pouquinho pelo 
produto sair, porque ele vende pouco, então, ele não tem condições de 
manter aquele produto pronto e aqui talvez dependendo do horário consegue 
porque tem a venda pra isso e pode acontecer de diferencial sim, de tempo 
de atendimento, mas no normal a maioria deles é tudo igual, só essas idéias 
mesmo que... pra tentar diferenciar (4.10). 

  

Ademais, ao transcender o vivido da relação marca-consumidor, o sujeito vai ao 

mundo, e por meio da dinâmica noesis-noetica, ele reflete sobre as suas experiências pessoais 

de vida em outros locais e as confronta com as da marca; a síntese dessa dialética faz com 

que o praticante “traga” para a marca aquilo que ele intenciona, que irá aprimorar as 

tipificações dela, bem como os laços relacionais do “nós”. Isso pode ser constatado no 

seguinte trecho que destacamos: 

P: Como você, Gerente do McDonalds, descreveria o seu relacionamento 
com o seu consumidor? 
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CP: O meu como gerente? Bom, eu diria até ótimo, porque o que acontece, 
eu depois que entrei no McDonalds, eu passei a dar muito mais valor a 
importância que é você ser atendido bem tá, então, às vezes assim é, fez 
com que quando o cliente tava no balcão é, você corresse pra atender ele, 
então, hoje quando eu chego em outros cantos, sapataria, restaurante, 
qualquer outro canto que seja, eu também quero ser tratado bem, então, às 
vezes a gente começa até a auto-fazer crítica, mas eu não procuro fazer 
muito isso, eu procuro ver o que tem de bom naquele lugar, que eu possa 
até, para trazer para cá, ou ficar com aquela idéia boa daquele lugar, mas a 
gente começa assim a ser um auto-crítico e faz com que você atenda bem o 
cliente, então, atender bem o cliente, rápido, tem fila, vamo correr, vamo 
atender o cliente, porque ele paga pra isso tá, e mais ainda pra mim é porque 
eu me sinto bem, tanto para empresa como para minha pessoa, porque eu 
me coloco muito assim, no lugar daquela pessoa, no lugar do cliente (4.2). 

 

 Entretanto, apesar do sujeito objetivar que deve re-tipificar a socialização primária da 

marca, no intuito de possibilitar e desenvolver o “nós”, ele é cônscio de que o aprimoramento 

dessas tipificações é limitado pelas normas do dogmatismo do “padrão” da persona (1.4). 

Então, ao refletirmo acerca do fenômeno, podemos ampliar a visão dos estudiosos da 

área da psicologia interpessoal (e.g., BURGOON et al., 1995; DWYER, 2000; FLOYD, 1999), 

pois o ato de adaptar-se não se resume à adaptação apenas dos comportamentos da marca e 

do consumidor, mas também, no contexto do fenômeno em questão, os parceiros, objetivando 

manter e desenvolver o “nós”, são cônscios de que devem ajustar suas socializações 

primárias. A análise nos permite extrapolar a visão vigente dos estudiosos do marketing 

(GWINNER, GREMLER e BITNER, 1998; HENNIG-THURAU, GWINNER e GREMLER, 2002), pois 

não é somente a marca que deve se adaptar à relação para se tornar objeto do desejo do 

consumidor. Devido ao relacionamento ser fenômeno intersubjetivo, o desenvolver do “nós” 

requer de ambos os parceiros esse esforço de adaptarem-se às demandas requeridas pela 

relação. Além disso, não é qualquer objetivação adaptativa que contribui para o existir do 

relacionamento, a re-tipifcação da marca deve ser intencionada como relevante e valente 

pelos parceiros relacionais. 
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4.2.5.1.1 Informalidade 

 Como colocado na seção anterior, na dinâmica relacional marca-consumidor, nem 

sempre as adaptações objetivadas pelos parceiros são realizadas na informalidade da 

socialização primária do “nós”. Por exemplo, o dogmatismo do “padrão” da marca representa 

uma forte influência na formalidade do relacionamento; portanto, os esforços que porventura 

a marca ou consumidor realizem para [re]estabelecer o “QSLV” não são tidos como 

adaptações informais. Logo, quando a marca planeja adaptar suas tipificações para viabilizar 

o existir do “nós”, ela está atuando no formalismo da relação (2.4) (5.15). 

Entretanto, as relações não são somente permeadas pelas regras e normas formais, 

pois a informalidade faz-se necessária em algumas situações para o estabelecimento e 

desenvolvimento do “nós”. O “ato de pagar” é intencionado e legitimado pelos parceiros 

como uma norma formal do relacionamento marca-consumidor. Baseado nessa regra, o 

consumidor só poderá adquirir os artefatos da marca (e.g., McOfertas), se pagar por eles no 

ato da compra. Contudo, ao instituir o “vale” (fiado), o sujeito rompe com aquela norma 

formal, objetivando fortificar os laços relacionais do “nós” por meio do aumento da 

confiança e do afeto. Com isso, o praticante tornar exeqüível o relacionamento marca-

consumidor, bem como possibilita a longevidade desse relacionamento. Vale salientar que 

essa quebra da norma depende também da confiança e do afeto que o sujeito percebe no 

consumidor. A idéia desse parágrafo pode ser constatada no trecho abaixo retirado do 

discurso do sujeito: 

P: Deixa eu te fazer uma pergunta, vocês convivem aqui todo dia, você deve 
já reconhecer aquele cliente que vem sempre? 
CP: Tenho, tenho, tenho, vários, vários, vários. 
P: Mesmo que a pessoa não fale com você isso... 
CP: Não, tenho, tenho, tenho; tem um rapaz, o consumidor J, que ele às 
vezes tá sem dinheiro né, ele ás vezes quer passar cheque pra tantos dias né, 
eu ganho atrasado, ele ficou bravo comigo, na maneira não muito, como é 
que eu posso, não agressiva mas bravo na maneira até de brincar né, e eu dei 
mole na parte financeira e o cheque acabou entrando, aí ele pô ia cancelar, 
ia cancelar a minha conta, o cheque entrou, rapaz, você deu mole aí! Não 
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mas, aí eu falei bom, vamos fazer o seguinte, quando você não tiver 
dinheiro eu vou fazer um vale, tu lancha, depois você vem aqui e paga, é a 
única maneira que eu tenho de te ajudar, de não te perder como cliente né. 
Tem um cliente, tem um cliente, eu não lembro bem o nome dele... (outra 
pessoa?) que tá atendendo, mas eu falo com ele assim, até uma falha minha 
não perguntar o nome dele, quando ele veio mais ou menos na escada, que 
ele vem mais na parte da manhã as pessoas já sabem que ele vai pedir 
McFish, aí já pede pra ativar, aí quando ele chega, ele já fica surpreso 
porque as pessoas já conhecem ele, e ele ter o trabalho de obrigatoriamente, 
não só pela parte da segurança, cheques roubados, mas a gente sempre pede 
o cartão ou identidade pra identificar o cliente, então tem que chamar pelo 
nome, senhor consumidor J, senhor Fulano, senhor Sicrano, até pra você ir 
identificando o nome da pessoa, e é muito gostoso, o cliente ele gosta de ter 
atenção, ele não foge disso, ele quer ser enxergado, pra isso ele não vai 
botar uma melancia na cabeça, óbvio, mas ele gosta de ser enxergado e é 
muito bom quando você tá num determinado, na fila do caixa dizendo e o 
cara, seu consumidor J venha cá que eu vou lhe atender agora, o cara, ele 
vai se sentir satisfeito de uma maneira que não, que o valor do lanche ainda 
é insuficiente pra pagar esse atendimento, entendeu? (1.29). 

  

Embora seja consciente de que não deva romper com as normas de socialização 

primária da persona, o sujeito (ao refletir sobre o vivido da dinâmica relacional 

intersubjetiva) é consciente de que deve “tentar dar um jeito” no “padrão” da marca (e.g., 

desconfiguração da McOferta), no ímpeto de “saciar” a falta do consumidor, bem como 

propiciar a ele um relacionamento permeado de afeto, transparência, confiança e segurança. 

Podemos verificar tal argumento na citação apresentada abaixo: 

P: To entendendo, o que é que você acha do seu consumidor, que o seu 
consumidor acha de você, gerente do McDonalds? 
CP: Rapaz, aqui dentro eu não tive nenhuma, atrito com meu cliente sempre 
tento tratar bem, se tem uma coisa assim que o cliente quer e que eu não 
posso fazer, tento dar um jeitinho pra ver se dá pra fazer, a gente tenta lidar 
da melhor forma possível, agora como a turma me vê assim, eu não, eu 
tento ter ser o mais transparente possível, e sempre eu tento dar um jeito pra, 
não eu quero isso, mas não pode, aí a gente tenta dar um jeito de dizer, não 
deixar o cliente insatisfeito, aí a gente tenta dar uma, mudar os padrões. Que 
mais? 
P: Você lembra de alguma ocasião que deste algum jeitinho, esse teu 
jeitinho que você está falando? 
CP: A gente não trabalha com maionese, aí de vez em quando vem aqueles 
clientes, principalmente a turma de Portugal, que gosta mesmo batata com 
maionese, aí tem alguma condição de arrumar uma maionese né, pô, vai lá 
dentro, arruma um pouquinho e dá, porque quer maionese no sanduíche, ... 
outro é, por exemplo, o cliente chega, aí pede uma coisa aí no final de tudo, 
já pagou, já registrou dinheiro, ele quer trocar por outro que não tem nada a 
ver, não dá pra cancelar mais o cupom, a gente ah tudo bem, dá, vende, vê o 
que é que faz, e quando ele quer, que não afete você, por exemplo, sundae 
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mesmo, a turma compra um sundae e bota mais cobertura, não sei o que, 
bota isso, bota aquilo, bota um M&Ms aí, pô não pode, num sei o que, mais 
com jeitinho a gente bota um, dois, só pra não, ele não sair aborrecido, 
principalmente quando é criança, criança é fogo! (3.5). 

   

O desenvolvimento de laços afetivos no “nós” possibilita a emergência de normas 

relacionais informais. Dessa maneira, é através da compreensão da falta do outro e do 

estabelecimento de laços de intimidade com ele, que os “seres” da marca conseguem 

objetivar “o algo a mais” ao consumidor (mesmo que tenham que romper com a socialização 

primária da marca), fazendo com que o mesmo se identifique com a persona (1.33). 

 

 

4.2.5.1.2 Heterogeneização da socialização secundária 

 Como explanado na seção Adaptabilidade, 4.2.5.1, no relacionamento marca-

consumidor é a objetivação da socialização secundária do consumidor e do praticante que 

torna possível institucionalizar novas regras, bem como re-tipificar as normas existentes no 

“nós”. Assim, embora as bases tipificadoras da marca sejam homogêneas (3.13), o sujeito é 

cônscio de que a socialização secundária advinda da intersubjetividade com o consumidor 

ocasiona diferenças na dinâmica do “nós”. Essas diferenças impossibilitam que a entrega do 

padrão possa ser objetivada de forma igual para todos os clientes competentes (ou até mesmo 

para um mesmo cliente) nas diversas interações que estabelecem com a marca (5.7). 

Nesse sentido, as tipificações funcionais (treinamento), bem como a aprendizagem 

derivada do cotidiano da relação com o outro, são intencionadas pelo sujeito como a forma 

que os “seres” da marca possuem para “detectar o perfil do consumidor”, adequando a 

socialização primária da marca a cada “perfil”, no ímpeto de “saciar” a falta do outro para 

viabilizar o relacionamento (5.6). 
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Contudo, na dinâmica dialógica intersubjetiva marca-consumidor, não é apenas a 

heterogeneização da socialização secundária do consumidor que influencia na socialização 

primária do “nós”. Na verdade, visando fazer com que o outro intencione a marca como sua 

“casa”, o sujeito (ao refletir sobre o vivido do “nós”) é capaz de objetivar as experiências de 

vida do seu “eu” fora da marca (4.2), como também suas idéias, no intuito de acrescentar 

normas às tipificações primárias dela para fortificar os laços afetivos e de confiança da 

relação, conforme podemos constatar no extrato da fala do sujeito que segue abaixo: 

P: Fale-me sobre que tipo de experiência você quer provocar no seu 
consumidor. 
CP: Hoje nesse restaurante, é, como o McDonalds é muito tudo igual, loja, 
padrão, aparência, a minha idéia é um trabalho que a gente está começando, 
é um trabalho longo, mas justamente fazendo bem o diferencial do nosso 
comportamento para com nossos clientes, agir de forma a dar total atenção a 
ele, sempre o pronto-atendimento a ele, fazer com que ele se sinta bem, é 
som, o ar, naquela hora que você disse que agente vinha pra cá... deixa eu 
ver se num tá lá desarmado, mas oh, tinha um gerente ali sentado e nem se 
percebeu pra isso, então, é tentar fazer com que a gente consiga ter mais 
atenção em relação a isso, diferencial de atendimento tá, vai lá no clube 
português, o sanduíche é igual, a batata é igual, o refrigerante é igual, mas 
talvez lá os funcionários são muito mais humorados, a gente aqui hoje, 
qualquer evento que tem hoje, a gente já tenta fazer, ah, pelas crianças, às 
vezes, automaticamente ... nada corporativo, mas o que é que a gente fez 
botou uma rede ali cheia de bola, e a cada hora da noite a gente soltava, 
mermão, a gurizada fazia uma festa, então, o que é que tu fez, daqui a uma 
semana tu acha que a criança vai querer ir no McDonalds do clube P ou L? 
Vamos para lá pro de L porque pode ter alguma coisa nova. Então, essa 
semana ... foi o dia mundial da criança, então, o instrutor nosso ficou, a cada 
criança que entrava, ele entregava uma bola do McDonalds bem grandona, 
tava até pendurada, a gente tirou ontem. Então, talvez num conseguiu fazer 
lá ... a gente tá tentando fazer esse diferencial dessa forma buscar 
brincadeiras, competição que consiga atrair o cliente... ele vem para cá, ir 
pra lá, eles já correm, vamo lá, que lá vai ter um diferencial, pode ser que 
tenha, pode ser que não tenha, mas igual por igual, lá a gente pode ser, que 
tenha um diferencial em relação a, a atendimento, a brincadeira, então, ele 
vem pra cá, é o que a gente consegue hoje, a gente tá sempre brincando, tem 
um, uns dois instrutores meus que são muito extrovertidos, muito animados, 
cheio de idéias. Eu sou um cara que, o que vier oh, ... idéias, idéias, vamos 
analisar, é fácil de implantar, é, às vezes vêm idéias maravilhosas, mas 
muito difícil de se implantar, então não adianta que se não a gente vai ter 
trabalho, mas é fácil, vamos soltar ela! E eu digo oh: “fala com o instrutor 
que eu... foi ele mesmo que deu a idéia, então, a idéia é dele, vamo vender, 
vamo, um ...todo domingo chega os pirraias ainda perguntando” e aí, vai ter 
quando aí as bolas de novo?”, pergunta mesmo, então, as mães vêm pra cá 
por causa disso, porque o pirraia já falou, oh ...pouca coisa mais eu fiz um 
bocado de criança feliz. É o diferencial que a gente tenta fazer em relação a 
McDonalds de um e o McDonalds de outro é essa, por que McDonalds é 
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tudo McDonalds, qualidade, sanduíche, é, pode-se assim em relação a 
produto, você chegar numa Mc no Carrefour esperar um pouquinho pelo 
produto sair, porque ele vende pouco, então, ele não tem condições de 
manter aquele produto pronto e aqui talvez dependendo do horário consegue 
porque tem a venda pra isso e pode acontecer de diferencial sim, de tempo 
de atendimento, mas no normal a maioria deles é tudo igual, só essas idéias 
mesmo que... pra tentar diferenciar (4.10). 

 

Em suma, baseado no exposto, reforçamos o argumento utilizado pela psicologia 

social (ver DWYER, 2000) de que cada relacionamento, por ter fim em si mesmo, é único. 

Mais especificamente, estamos querendo dizer que, apesar das relações terem regras 

institucionalizadas no e pelo “nós” que devam ser cumpridas, há espaço nesse fenômeno para 

a adaptação e incorporação de novas normas. Devido ao fato de estarmos analisando um 

fenômeno, cuja dinâmica é dialógica e intersubjetiva, a construção da relação (durante as 

interações) não é constituída apenas por meio da socialização primária do “nós”, mas também 

das diversas socializações secundárias provenientes de cada parceiro relacional. Nesse 

sentido, nós criticamos a grande maioria dos estudos na área de marketing de relacionamento 

(e.g., HENNIG-THURAU, GWINNER E GREMLER, 2002; MORGAN E HUNT, 1994) ao utilizarem 

modelos racionalistas que não contemplam essa unicidade das relações. 

 

 

4.2.5.2 Cumplicidade 

Para Adragão (1988), a cumplicidade é qualquer coisa que está inextricável em todo 

processo de comunicação. Devido ao relacionamento marca-consumidor ser uma dinâmica 

dialógica comunicativa, a cumplicidade também se faz presente nesse fenômeno. Todavia, a 

maioria das pesquisas na área de marketing de relacionamento, mais especificamente sobre 

relacionamento marca-consumidor (e.g., BLACKSTON, 1993; KELLER, 2002) não tem 

compreendido os parceiros relacionais como cúmplices do “nós”, ou seja, o conceito de 

marca-cúmplice e consumidor-cúmplice tem sido negligenciado nesses estudos. 
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O cúmplice é um sócio, um parceiro ou aquele que colabora com outrem na realização 

de alguma coisa (ANTONIO, 2001). A cumplicidade ocorre na dinâmica comunicativa à 

proporção em que a marca se faz cúmplice do outro e exige do consumidor a sua 

cumplicidade (e vice-versa), na medida em que ambos partilham qualquer coisa que é íntima. 

O cumpliciar dos parceiros depende da própria vontade deles de partilhar, assim como do 

conteúdo do que partilham, cuja coerência só é definida a partir de juízos sobre a situação, a 

intenção e a capacidade de aceitação da própria relação (cf. ADRAGÃO, 1988). 

 Nesse sentido, os parceiros cúmplices podem possuir compromissos e laços afetivos 

mais fortes com o “nós” do que com a cidadania (i.e., com o bem comum). Por exemplo, por 

confiar no consumidor, o praticante rompe os dogmas da socialização primária da marca, 

indicando-nos que está mais comprometido em “saciar” a falta do outro, ou seja, em fazer o 

“nós” existir, do que em cumprir o utilitarismo da regra imposta pela marca (3.5) 

No relacionamento marca-consumidor, a cumplicidade é constituída pela 

interdependência, completude, retribuição e reciprocidade. 

 

 

4.2.5.2.1 Interdependência 

 A interdependência é uma das dimensões chaves para verificarmos a existência de 

uma dada relação. Na verdade, podemos dizer que não há relacionamento entre os parceiros, 

se eles não exercerem influência, poder, controle, confiança e afeto entre si. Assim, a 

alternância de poder no relacionamento marca-consumidor (elucidada na seção Desempenho, 

4.2.4) nos aponta que ambos os parceiros relacionais exercem influência mútua, o que 

configura a interdependência. 

Nesse sentido, ao intencionar o consumidor como a razão do existir da marca e do 

“nós”, o sujeito é ciente de que as objetivações do outro influenciam as bases tipificadoras da 
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persona e, por conseguinte, da dinâmica relacional marca-consumidor (3.3). Portanto, por 

conta dos “seres” da marca aperceberem o consumidor como um “ser” competente (que é 

consciente das tipificações da marca), as objetivações do outro “patrão”, que respaldam ou 

não a labuta deles, devem ser valoradas, pois elas são formas que o praticante e o “ele” 

possuem de conscientizar-se das tipificações da marca. Essa conscientização direciona-os a 

aprimorar o “padrão” da persona, para que o outro se identifique com ela (1.24). 

Ao refletir sobre o cotidiano no “nós”, o praticante conscientiza-se da importância que 

é estar atento às objetivações não-verbais (e.g., não comer toda a batatinha) (5.11) e verbais 

do consumidor (e.g opinião) em relação às tipificações “atuais” da marca. Essas objetivações 

possibilitam ao praticante aprimorar a socialização primária da persona, reduzindo o risco da 

relação, no intuito de fortificar os laços afetivos do “nós”, como pode ser observado na fala 

destacada abaixo: 

P: Você poderia me narrar o seu cotidiano de trabalho? 
CP: Posso! Palavra por palavra [risos]. Desde especificamente quando 
chega, tudinho? 
P: Sim, desde o momento que você chega até o fechamento. 
CP: Então vamos lá. Eu chego normalmente quando tô abrindo a loja por 
volta, das 9, 9 e meia, tá, a gente entra, a gente já entra batendo a loja, como 
foi o fechamento de ontem, os procedimentos, se ficou tudo limpo, se não 
ficou, aí entra os funcionários da abertura pra fazer a limpeza da loja, do 
restaurante, enquanto os funcionários vão fazer a limpeza da loja, os 
gerentes vão bater, eu e mais outro, cada um vai bater o reconhecimento dos 
produtos, pro que tiver, se tiver vencido, é tudo descartado automaticamente 
ta, ... descarta a gente vai lá bota a fita, vai fazer o processo burocrático, 
contar os caixa, ... processo normal, feito isso por volta das 11 horas, 11 e 
meia, depende da hora do dia que a loja abre, agente vai bater todo o 
processo, por isso tem o check-list pra bater esse processo de abertura, 
processo de atendimento ao cliente e, depois sim, a gente abre a loja pra os 
clientes. Aí sim, que começa a etapa mais difícil, que é a etapa mais 
importante que é atender o cliente, então, aonde estão as pessoas, se os 
funcionários estão realmente posicionados no lugar correto, se tem os 
produtos corretos para vender, se as tabelas pra chamar os produtos foram 
colocadas, foram feitas, assim você ta montando um atendimento... forte, a 
gente faz experimentação de produtos, a cada duas horas a gente tá sempre 
experimentando os produtos, para ver se tão em degustação, e também a 
gente hoje tá resgatando a questão de estar fazendo perguntas aos clientes... 
tá, se foi bem atendido, se o hambúrguer tava quente, a batata tava quente, 
se o refrigerante tava geladinho, a gente está resgatando isso lá porque isso é 
super importante, porque a gente consegue ter a opinião na hora, em cinco, 
dez minutos a gente já consegue ter a opinião daquele cliente e a gente vai 
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impactar não pra aquele cliente, talvez se acontecer de, da batata dele tá 
ruim a gente troca, mas se ele já comeu, o próximo que vier num correr esse 
risco de ter um impacto negativo. Então, hoje tá resgatando muito, muito em 
relação a, a atendimento do cliente, a, atenção ao cliente (4.3). 

 
 A objetivação da falta “saciada”, da empolgação de estar interagindo com a marca, do 

retorno à “casa” e da convivência assídua do outro na “família” (McDonalds) são 

intencionados pelo sujeito como artefatos valorados (2.10), que influenciam na maneira pela 

qual os “seres” da marca conseguiram antecipar as demandas do consumidor, estreitando os 

laços do “nós”, fazendo com que os parceiros apercebam o relacionamento marca-

consumidor como uma relação de amizade (5.2). 

A existência de fortes laços afetivos e de confiança na relação marca-consumidor faz 

com que o consumidor “espião”, conscientemente realize objetivações (reclamação e elogio) 

acerca das tipificações da marca, no ímpeto de sentir-se em “casa”. Ao intencionar 

objetivações do consumidor (competente) como direcionamentos confiáveis e seguros, o 

praticante – visando possibilitar a “casa” ao outro – esforça-se para aprimorar os laços do 

“nós” (4.9). 

Devido à interdependência no “nós”, a marca e os “seres” também influenciam a 

forma como o outro irá se relacionar com a persona. Nesse sentido, visando fortificar os 

laços da relação marca-consumidor, o praticante, ao refletir sobre o vivido na relação, é 

cônscio de que a objetivação sistêmica das tipificações da marca possibilita ao consumidor 

intencionar o relacionamento como sua “casa”, identificando-se com a marca (2.7). O sujeito, 

então, procura seguir os dogmas da socialização primária da marca (i.e manter a qualidade do 

QSLV), pois é consciente de que a objetivação 100% do “padrão” é decisiva para o outro se 

relacionar com ela (5.8). De fato, devido aos “seres” da marca serem conscientes de que 

outro conhece as tipificações da marca (e por isso é capaz de exigi-las), eles devem cumprir e 

objetivar as normas de socialização primária dela, visando a longevidade da relação (5.3). 
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No entanto, como foi exposto na seção Adaptabilidade, 4.2.5.1, e Informalidade, 

4.2.5.1.1, nem sempre é possível objetivar esse dogmatismo. Dessa forma, por intermédio da 

modificação ou do acréscimo de “normas” à socialização da marca, os “seres” da marca 

conseguem objetivar ao outro o diferencial, o qual faz com que o consumidor se identifique 

com a marca (4.10) (5.18). Conforme elucidado na seção Confiança e Comprometimento, 

4.2.3, a marca objetiva, através da transparência da sua socialização primária, fazer com que 

o consumidor confie, respeite, valore e se identifique com ela, propiciando dessa maneira a 

longevidade do “nós” (5.12). 

Por causa da existência de outras vozes na relação marca-consumidor, o praticante 

conscientiza-se de que o “ele” influencia a experiência do outro no relacionar-se com a 

persona. Ao intencionar o “ele” como o “corpo” e “espírito” da marca, o sujeito nos elucida 

que a relação se faz existir por meio das objetivações do “ele” (5.4). Para o sujeito, salvo os 

casos de exceção, o “ele” (por ser consciente da socialização primária da marca) deve ser 

capaz de estabelecer, propiciar segurança e influenciar o “nós” (4.5). Por isso, o praticante se 

preocupa tanto com os aspectos funcionais e emocionais do “ele”, pois, caso não esteja bem 

treinado, ou de bom humor, por exemplo, a experiência do outro pode ser comprometida na 

dinâmica da relação marca-consumidor (4.11). 

Podemos notar que a interdependência é institucionalizada no relacionamento marca-

consumidor, no momento em que o sujeito objetiva que intenciona o “nós” como uma “troca 

de felicidades”, ou seja, o praticante sente-se feliz com a felicidade do outro. Para tal, o “ser” 

da marca visa objetivar ao outro experiências (e.g., atender bem e entregar o “padrão”) de tal 

forma que o faça se identificar com a marca (1.15). Dessa maneira, o “nós” é uma troca 

recíproca, na qual a marca oferta o seu “padrão” e o outro retribui com o seu retorno a ela 

(1.10) (3.2). A relação marca-consumidor pode ser intencionada como um relacionamento 
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diádico, cuja persona necessita do consumidor para existir e ele precisa dela para “saciar” sua 

falta (1.17). 

Além disso, por conta da relação ser intencionada como uma troca de “convivências”, 

o sujeito por meio de dinâmica reflexiva conscientiza-se de que deve objetivar a norma 

intersubjetiva do “tratar bem” (i.e., “saber tratar as pessoas e ser bem tratado”), no intuito de 

aprimorar os laços afetivos, visando o retorno (a identificação) do consumidor à marca (3.6) 

(3.10). 

Nossa crítica em relação ao conhecimento vigente na área de relacionamento é focada 

nos estudos empíricos de MR, mais especificamente no mercado de consumo. Em sua grande 

maioria, as pesquisas nessa área (e.g., CROSBY, EVANS e COWLES, 1990; GWINNER, GREMLER 

e BITNER, 1998; MORGAN e HUNT, 1994) não contemplam em suas modelagens o impacto da 

interdependência dos parceiros na dinâmica relacional. Ademais, mesmo as pesquisas (e.g., 

BENDAPUDI e BERRY, 1997; FOURNIER, 1994) que contemplam tal dimensão, elas o fazem de 

forma unidirecional. Ou seja, no estudo desenvolvido por Fournier (1994), analisa-se quais 

são as conseqüências (freqüência de uso e lealdade) das características dos produtos nos 

consumidores, não se realizando o inverso. O impacto disso é que, após realizadas suas 

análises, essa dimensão é retirada do seu modelo. 

 

 

4.2.5.2.2 Completude 

 De acordo com aporte teórico utilizado nessa investigação (BAUDRILLARD, 1975; 

2002; BAUMAN, 2001; FEATHERSTONE, 1997; HORKHEIMER e ADORNO, 2002), os seres 

humanos se relacionam com o objeto não apenas pelo Ter (valor de uso), mas também para 

Ser (valor de troca). É por meio do consumo dos objetos do mundo que os sujeitos buscam 

incansavelmente a plenitude (unicidade) perdida ao se separarem da mãe, embora, jamais 
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possam se tornar unos novamente (cf. ROURE, 2003). Dessa forma, as pessoas interagem com 

os objetos-signo não apenas para possuí-los, mas também para, através deles, tentar atingir a 

completude, ou seja, o saciar da falta. 

Entretanto, o desprazer (a frustração) de se deparar com a própria (sensação de) 

incompletude, faz com que o consumidor-consumido deseje de forma esquizofrênica os 

objetos do mundo como uma forma de continuar a se fazer existir. Portanto, a cultura do 

consumo constrói para esse indivíduo uma realidade (simulada), na qual diversos são os 

desejos ofertados, os quais ele pode “livremente” optar desejar no ímpeto de saciar a falta. 

Tal realidade, então, faz com que o indivíduo seja constantemente seduzido pela fantasia 

(promessa) da plenitude. Mas, como previamente anunciado no início dessa investigação, da 

mesma forma que o capitalismo tardio possibilita por meio da manipulação dos desejos essa 

sensação de unicidade para o “ser”, tal sistema o aprisiona, quando lhe oferta o consumo (de 

desejos) como possibilidade dessa fantasia impossível (cf. MATHEUS e BRESLER, 2002). 

Contudo, embora sejamos prisioneiros dessa sociedade do consumo, nós não 

buscamos a plenitude por intermédio do consumo para nos tornarmos (“seres”) 

consumidores, mas sim para sermos cidadãos, conforme elucidado na seção Julgamento, 

4.2.2. Assim, a busca pela (sensação de) completude não se realiza no âmbito do sujeito-

consumidor, mas sim, no do “ser” cidadão, ou seja, por meio dos princípios éticos e de 

cidadania. 

O existencialismo no fenômeno relacionamento marca-consumidor é elucidado pelo 

sujeito quando ele conscientemente intenciona o outro como a razão do existir da marca e do 

“nós”. Dessa forma, as objetivações que o consumidor porventura realize em relação à 

persona durante a relação, visam propiciar a ela (bem como aos seus “seres”) a sensação de 

completude. Essas experiências objetivadas do outro podem ser realizadas para a marca por 

meio do “ato de pagar” (3.3), ou por meio dos conselhos, reclamações ou elogios que ele faz 
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às tipificações da marca (assim como para os seus “seres”), visando o aprimoramento dessas 

tipificações (4.9). Ao se fazer existir no mundo, a marca transcende isso aos seus “seres” 

através da sua imagem. Estes, ao utilizarem a imagem da persona, se fazem existir dentro da 

relação e, por conseguinte, na sociedade. A marca, então, é intencionada pelo sujeito como a 

“pessoa” que lhe conferiu cidadania (completude), isto é, tornou-o um cidadão (“ser”) (5.19). 

Além disso, a questão existencial configura-se no “nós” quando o praticante percebe 

que o consumidor interage com a marca na esperança de alcançar a plenitude (1.17). De fato, 

ao cooperar com o “McDia Feliz”, o outro “cidadão” tem a sensação da completude por meio 

do exercício da cidadania, já que está contribuindo para o bem-comum (4.13). O 

reconhecimento e o status propiciados pela interação com a marca são apercebidos pelo 

sujeito como formas que o outro possui para “saciar” sua falta no “nós”. Então, ao engajar-se 

na dinâmica dialógica intersubjetiva com a marca, o consumidor valora o reconhecimento 

provindo dos “seres” da marca, bem como o status social adquirido e o reconhecimento 

derivado deste pelos seus amigos (4.15). 

Diante do exposto, a marca, visando propiciar ao outro a sensação de completude, 

objetiva sua socialização primária de forma que o consumidor a intencione como sua “casa” 

(2.7), e se perceba nesse ambiente como uma pessoa (supercidadão), ou seja, como um “ser” 

(3.9). Dessa forma, objetivando “saciar” a falta do outro, o praticante é capaz de romper com 

as normas da socialização primária da marca, para assim fortalecer os laços de afeto e de 

confiança, propiciando a existência do “nós” (5.18). Nesse contexto, a razão do existir do 

“ser” da marca é possibilitar a completude do outro, mesmo que para isso o praticante tenha 

que se sacrificar (1.12). 
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4.2.5.2.3 Retribuição 

A retribuição, no vivido dos relacionamentos, ocorre quando os parceiros objetivam a 

outrem sentimentos de gratidão e de vingança. A gratidão pode ser entendida como a reação 

do sujeito às ações benéficas do outro. Contudo, nem sempre somos gratos a toda e qualquer 

ação do outro que visa nos proporcionar o bem, por exemplo, quando as pessoas nos ajudam 

por oportunismo, ou se vêm obrigadas ou forçadas a realizar isso. Dessa forma, a gratidão é 

determinada à medida que intencionamos o outro por meio de suas objetivações como um 

“ser” benfeitor. A vingança pode ser compreendida como uma reação proeminente a alguém 

que nos faz o mal. Ela só ocorre quando alguém previamente realiza um mal a outrem. Desse 

modo, esse sentimento não provém do fato de não confiarmos em alguém, tão pouco de 

confiarmos que ele nos fará algum mal (HEIDER, 1958). 

Nesse sentido, as pessoas tendem a estabelecer relacionamentos com aqueles que lhes 

fazem bem, e tendem a não se relacionar com os que propiciam o mal. O tipo de retribuição 

irá variar de acordo com a objetivação realizada pelo outro, bem como dependendo da 

relevância da ação, da proximidade dos parceiros e da distância entre eles. 

Ao refletir sobre a historicidade do relacionamento, o sujeito é consciente de que o 

consumidor intenciona como de valor a objetivação da norma intersubjetiva do “tratar bem”, 

bem como as tipificações do QSLV realizadas pela persona. Devido a isso, o outro objetiva 

sua gratidão para com a persona (e os seus “seres”) por meio do elogio que realiza às 

objetivações dela. Essa retribuição do consumidor, por ser intencionada pelo praticante como 

relevante, conscientiza-o do dever cumprido e das tipificações da marca, como pode ser 

observado no trecho em destaque que segue abaixo: 

P: Algum cliente seu, por exemplo, já veio até aqui para elogiar o trabalho, 
pra reclamar alguma coisa, pra... 
CP: Tanto para reclamar, assim coisas, nem tanto uma reclamação mas uma 
sugestão, tanto para elogiar o atendimento de funcionários, uma sugestão de 
colocar um tipo de condimento em tal sanduíche, sempre eles entram em 
comunicação com a gente. 
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P: Tem alguma dessas comunicações que foi inusitada? Que você não 
esperava? 
CP: Não, por enquanto... se teve eu não me lembro, se teve alguma que 
realmente eu... teve uma que eu, no aeroporto que até elogiamos bastante 
uma funcionária minha que tava no caixa, e agora está trabalhando aqui 
também, é... elogiou pra caramba, por que ela é boa, atenciosa e conversa 
bastante realmente, então o pessoal elogiou, me chamaram, pediram para 
me chamar, e daí falou horas dessa funcionária, e isso é um orgulho pra 
gente, né! Porque o, o, vindo do cliente eu acho que é uma satisfação 
enorme e, que a gente tem um trabalho realmente esforçado, e de uma 
funcionária realmente dedicada com a marca (2.11). 

 

O consumidor “espião” ao perceber que a persona cumpriu com as objetivações (as 

quais visam o aprimoramento do “nós” e o seu bem-estar na marca “casa”) provenientes dele 

mesmo, gratifica o sujeito com elogios que fortificam os laços afetivos do relacionamento 

marca-consumidor (4.9). A retribuição em forma de gratidão por parte do consumidor ocorre 

também quando ele solicita ao sujeito que faça novamente determinada objetivação. Nesse 

sentido, o sujeito é cônscio de que o consumidor intenciona a inclusão de novas normas na 

relação, tais como tipificações que visam o bem-estar dele na marca e no “nós” (4.10). 

O “retorno” [assiduidade] do consumidor para a “casa” é apercebido pelo praticante 

como a maneira pela qual o consumidor objetiva a marca sua gratidão em relação a ela. 

Assim sendo, a retribuição do outro é ocasionada pela objetivação da socialização primária 

da persona (3.2). 

Corroborando os estudos de Keller (2002) e Fournier (1994), por exemplo, é por meio 

do boca-a-boca positivo que o outro aponta para o sujeito sua gratidão para com a marca. 

Nesse sentido, o consumidor por valorar o “status”, bem como a sensação de sentir-se em 

“casa” que a marca lhe possibilita, objetiva ao “ele” (aqui representado pelos seus amigos) 

que “está no McDonalds”, como uma forma de legitimar o status recebido, como também de 

valorizar a persona para o “ele” (4.12). 

Entretanto, os estudos na área de relacionamento marca-consumidor (e.g., AMBLER et 

al., 2002; FOURNIER, 1994; KELLER, 1993) não compreendem a retribuição sob esse 
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horizonte acima apresentado, ou seja, por meio da gratidão e vingança. Na verdade, em sua 

grande maioria, esses estudos não consideram se ou como os consumidores realizam suas 

vinganças para com a marca, e vice-versa. Além disso, como podemos notar ao clarificar esse 

fenômeno, a gratidão é influenciada pela eqüidade, pois para o consumidor ser grato à marca, 

a objetivação dela tem de ser percebida por ele como eqüitativa aos esforços realizados por 

ele. 

 

 

4.2.5.2.4 Reciprocidade 

Como elucidado na seção Cooperação, 4.2.3.2.1, e Interdependência, 4.2.5.2.1, ao 

acessar no plano do cogito a historicidade do relacionamento, o sujeito conscientemente 

intenciona que o consumidor, ao se identificar com a ação de cidadania promovida pela 

marca em prol do bem (a saber, o NACC), objetiva ao praticante que deseja cooperar com a 

persona, ajudando-a a realizar tal ação. Dessa forma, o consumidor, ao valorar essa 

objetivação da marca, sinaliza para ela a sua reciprocidade no “nós”. Essa ação recíproca 

pode ser plausivelmente constatada no fenômeno em questão no trecho destacado abaixo: 

P: O que você tem feito para seu cliente se considerar “eu também 
McDonalds”? 
CP: Campanhas, as campanhas, a parceria, por exemplo o McDia feliz, o 
McDia feliz é um evento institucional, mas que também faz com que as 
pessoas vistam a camisa “eu também sou McDonalds”, eles querem dizer 
que estão juntas com o McDonalds para ajudar, então, é uma época que se 
vende muita camisa, não se ganha nada, é tudo via NACC, mas tá o 
logotipo, o McDonalds, ... então, as pessoas gostam de ter o produto, às 
vezes a gente faz... muito raro, fazer isso, mas já fiz sorteio de dar ou outro 
cliente, dá uma camisa, um boné do McDonalds ... e as pessoas faziam a 
maior festa: “ah! arruma uma pra mim!”, “arruma uma pra mim!”, “arruma 
uma pra mim!”, porque só gosta... do McDonalds, então a forma que eu vejo 
maior ainda dos clientes se identificarem com o McDonalds é quando tem o 
McDia feliz, que é onde eles podem comprar a camisa com o logotipo, além 
de estar ajudando o NACC, ... o logotipo da empresa. Aí ficam vinculados 
ao “eu também sou McDonalds!”, às vezes chega muito aqui com a camisa 
do McDonalds, do NAP, do colégio, então, eles gostam de tá realmente 
incorporados à empresa, sabem os preços dos produtos, eu faço uma média, 
uma média de 2 a 3 tour por semana, conhecer a cozinha, como é que é o 
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processo tudo isso aí. Num sei se você já teve a oportunidade de conhecer 
uma cozinha McDonalds? Já teve pronto! (4.13). 

 

O desenvolvimento de laços afetivos, de confiança e de competência é intencionados 

pelo sujeito como influenciador da construção da reciprocidade no relacionamento marca-

consumidor. Por conta desses laços, o outro “espião” é consciente de que as suas 

objetivações, principalmente aquelas que visam o aprimoramento do “nós”, são apercebidas 

pelo sujeito como uma forma dele propiciar a “casa” ao consumidor. Portanto, o outro realiza 

objetivações para a marca porque é cônscio de que a persona, por valorá-las, ela irá respondê-

las visando a longevidade da relação. A marca, então, responde as objetivações do 

consumidor por apercebê-las como direcionamentos para fortificar os laços do “nós” (4.9). 

No relacionamento marca-consumidor, o outro é cônscio de que pode se sentir à 

vontade para objetivar sua reclamação à marca, posto que a intenciona como competente e 

confiável. Devido a isso, o consumidor tem ciência de que a persona irá ser recíproca às 

reclamações objetivadas, pois ela preocupa-se em dar o “retorno” ao outro, visando manter 

um “nós” profícuo (4.6). 

A norma intersubjetiva do “tratar bem” é apercebida pelo sujeito como a objetivação 

da reciprocidade do “nós”. Dessa forma, o praticante (por meio da alteridade) transcende o 

seu “eu” para ir ao mundo e lá encontrar no “outro” o significado dessa regra, gerando para si 

o sentido de que deve sempre tratar o outro bem, pois espera que o consumidor objetive o 

mesmo para o sujeito (4.7). Segundo elucidado na seção Retribuição, 4.2.5.2.3, o sujeito, ao 

intencionar a relação marca-consumidor como uma “troca de felicidades”, sinaliza que o seu 

bem-estar encontra-se no outro. Em outras palavras, é por meio da transcendência ao outro 

que o sujeito se sente feliz. Tal idéia pode ser observada na fala em destaque: 

CP: Enfim eu fico satisfeito, sabe, eu gosto do que eu faço, eu gosto de 
atender pessoas, eu fico feliz quando a pessoa se sente feliz, eu acho que é 
até um negócio promissor, porque as pessoas hoje perdem tempo em fila de 
banco, estresse com engarrafamento, é, e onde que ele vai tá feliz? Vai tá 
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feliz onde ele é atendido bem, como você falou, dependendo do casamento 
dele, nem em casa ele é feliz! Então, ele começa a se identificar onde ele vai 
se sentir bem, é isso que a gente busca sempre, é, pra mim eu sou, eu sou 
um admirador eterno de pessoas sabe, eu acho que o ser humano é a coisa, 
claro que é a única coisa mais bem feita que Deus criou, porque ele pode se 
limitar à inteligência dele, mas ele, não tem limite para a inteligência, você, 
e a minha busca é essa, fazer as pessoas se sentir, despertar pra o melhor, 
pra, eu morei no Rio dentro de favelas, convivia com drogados e nunca 
experimentei nada, porque eu olhava, eu aprendia com os erros das pessoas, 
claro, eu tentava tirar meus colegas mas eu aprendi que aquilo tava errado, 
então, eu não ia ser preconceituoso nem ia recriminar eles, eu ia aprender 
com aquele erro, pra mim fazer a pessoa melhor, entendeu? Então isso é 
uma questão de valor, eu tento me valorizar, me amar, que aí eu to passando 
o amor sincero pros outros, não adianta eu ser um cara revoltado, ou não rir 
pra ninguém, ou ser um cara ranzinza, querer que as pessoas riam pra mim, 
não consigo passar isso, então, eu tenho que tá bem, então, essa é a troca, 
essa linha é uma troca válida, atender pessoas e ter pessoas me convidando 
como vocês me convidaram pra fazer isso, isso pra mim já é uma realização 
pessoal e profissional muito grande (1.15). 

 
O reconhecimento mútuo entre os parceiros é outro artefato que o sujeito possui para 

perceber a reciprocidade no fenômeno. Nesse sentido, a marca, ao intencionar o consumidor 

como uma pessoa (3.9), e vice-versa (4.14), aponta que valora o outro/praticante como um 

“ser” do “nós”, o que propicia o fortalecimento dos laços afetivos. 

A reciprocidade também pode ser observada no relacionamento marca-consumidor 

por meio da “troca do obrigado”. Para o sujeito, a melhor forma pela qual o outro poderia 

conscientizar o praticante de que é recíproco para a sua labuta (bem como ao seu “eu”) seria 

através de objetivações (reclamações ou elogios) em relação à competência do “ele” no 

“nós”, pois é por meio da labuta do “ele” que o sujeito identifica-se com o outro e com um 

trabalho bem realizado, conforme a afirmação seguinte: 

P: Ok, você gerente da McDonalds, se identifica com o consumidor? 
CP: Identifico, geralmente é o que eu falei pra você. 
P2: Verifica aí a fita? 
P: Tá andando. 
CP: É mais satisfatório pra mim quando o cliente elogia um funcionário né, 
pra mim é mais importante que elogie o funcionário do que a minha pessoa, 
porque meu trabalho tá ali naquele, naquela sementinha que eu to plantando 
agora, pra ser um treinador do futuro, pra ser um gerente do futuro né, eu 
tenho que só ter cuidado pra não treinar demais pra ele não me substituir, 
pra eu não ficar sem o emprego né? [Risos]. Não, é brincadeira! Acho que... 
P: É não, você vira consultor! 
[Risos]. 
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CP: É brincadeira! Pra mim a maior satisfação é essa, quando o cliente 
elogia o funcionário ali, eu to me identificando com um trabalho bem 
realizado, também não deixo de dar atenção quando ele reclama do 
funcionário né, eu pô, to errando ali, tenho que trabalhar, então, isso pra 
mim é uma troca do obrigado, do sair sorrindo, quando você tá atendendo as 
criancinhas no balcão, você tá projetando o seu cliente do futuro, então, 
aquela criança você tem que é, pensar amanhã, depois de amanhã ele vai ser 
um adulto que vai vir consumir aqui no meu restaurante, talvez eu não esteja 
mais aqui (1.16). 

 
A reciprocidade tem sido investigada na maioria dos estudos do relacionamento 

marca-consumidor (e.g., FOURNIER, 1994; KELLER, 1993) como algo unidirecional, ou seja, 

através da fidelidade, lealdade e assiduidade do consumidor para com as objetivações da 

marca. Todavia, como pode ser observado na clarificação realizada acima, para se 

compreender a reciprocidade no fenômeno em questão é necessário compreendê-la de forma 

dialógica e intersubjetiva. 

 

 

4.2.6 Afeto 

 Embora os estudos na área de MR e de relacionamento marca-consumidor, conforme 

elucidado anteriormente, tenham surgerido as famosas “saídas relacionais” como o produto 

desejado pelos parceiros imbricados no “nós”, após a reflexão realizada acerca da 

clarificação desse fenômeno, podemos perceber que essa forma instrumental de conceber a 

existência de um fenômeno tão multifacetado é por demais simplória. Na verdade, além das 

críticas previamente elucidadas nessa investigação, a maioria desses estudos não contemplam 

a questão da construção do afeto no relacionamento, apesar dos laços afetivos também serem 

responsáveis pelo existir do “nós”. De fato, ao intencionarmos uma “coisa”, nós a 

apercebemos por meio dos nossos julgamentos, valores, desejos e sentimentos. Assim, por de 

acordo com Husserl é de suma compreender a importância que os sentimentos e sensações (o 



 

 

328

 

afeto) possuem na dinâmica do “nós”. Nesse sentido, a seção Afeto é subdividida em 

afetividade e sensação. 

 

 

4.2.6.1 Afetividade 

 A afetividade nos relacionamentos marca-consumidor possibilita a emergência dos 

laços de familiaridade, proximidade e intimidade, desejabilidade, afiliação e amizade. 

 

 

4.2.6.1.1 Familiaridade 

 A familiaridade da relação marca-consumidor é construída à medida que os parceiros 

conscientizam-se das bases tipificadoras do outro e do “nós”. Assim, ao objetivar que o 

consumidor é um “ser” consciente das tipificações da marca, o sujeito sinaliza que, devido à 

socialização primária da persona ser familiar ao consumidor, o outro consegue predizer as 

objetivações dela, a ponto de confiar e identificar-se com ela, estabelecendo assim o “nós” 

(5.3). Essa conscientização do outro para com as tipificações da marca, permitem que ele 

perceba se ela está ou não objetivando “100%” as suas tipificações no “nós”. Desse modo, 

caso elas não estejam sendo objetivadas conforme o prometido, o sujeito é cônscio de que, 

devido ao fato do outro, nessa relação, perceber que o praticante valora suas objetivações 

para com a marca, o consumidor as objetiva, no intuito de aprimorar as tipificações “atuais” 

da persona, fortificando os laços do “nós” (4.9). 

 Para tal, o praticante objetiva ao outro uma relação permeada de transparência, para 

que este se familiarize com a socialização primária da marca, propiciando assim o existir do 

“nós” (5.12). Ademais, no ímpeto de fazer com que as tipificações da marca sejam 

percebidas pelo consumidor como familiares, o sujeito as objetiva de modo que, no “nós”, a 
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persona seja apercebida pelo outro como sua “casa”. O praticante intenciona a “casa” como 

um espaço, em que o outro se sente confortável e a vontade, pois “sabe muito bem o que vai 

encontrar lá e onde estão as coisas”. Assim, ao propiciar ao outro um ambiente permeado de 

familiaridade, confiança e segurança, o sujeito possibilita o existir da relação marca-

consumidor (2.7). Além disso, devido à socialização primária da marca ser “igual” em todas 

as circunstâncias espaço-tempo, há, na percepção do praticante, uma facilidade do outro se 

familiarizar com as tipificações da persona (3.13), ao ponto de se sentir seguro no relacionar-

se com ela, como pode ser observado no trecho em destaque abaixo: 

P: O seu consumidor se identifica com o McDonalds? 
CP: O meu consumidor se identifica com o McDonalds? 
P: Vamos colocar assim: o consumidor se identifica com você, Gerente da 
McDonalds? 
CP: Não! Com o McDonalds, ele se identifica, sim agora... 
P: Como seria essa identificação do consumidor com o McDonalds? 
CP: Acho que ele se identifica mais com a imagem do McDonalds, do 
ambiente, do restaurante, do lugar. Teoricamente é bom ficar, como tem 
muita gente que senta aqui, “oh, tô no McDonalds, vem pra cá!”, “Oh, Tô 
no McDonalds!”, então, muitas pessoas vêm pra cá e ficam comentando, o, 
... estar em um lugar de alto nível, assim, como se fosse coisa de elite, ... é 
até certo ponto de elite, por causa da qualidade, mas ela não, nunca, nunca 
quer ser elite de consumidor, ela quer ser todos os consumidores. Hoje é 
difícil é! Mas a idéia dela é a de ... trabalhar a sensibilidade, hambúrguer a 
79 centavos, a idéia é atender todas as classes de consumidor, ela não quer 
ter distinção nenhuma, mas para o público sim, hoje eles se identificam 
como um diferencial, uma coisa elitizada, talvez a gente assim, ... o que 
sinto muito hoje da percepção do pessoal do McDonalds, não é assim a 
gente vai falar é bom, a bebida é boa, a batata é boa, a bebida não tanto, por 
que ... é de máquina né, e toda bebida de máquina é um pouco complicada, 
mas é o diferencial em relação à percepção que a gente tem do Mcdonalds é 
isso. Em relação ao Bob’s, “eu tô no Bob’s!” e “eu tô aqui no McDonalds!”, 
eu acho que é um pouco status se sentir que tá no McDonalds, eu acho que 
hoje se tem esta percepção, agora fora isso, acho que não, que ele já vem 
com a idéia de ser atendido rápido, não tanto de rapidez hoje, que 
dependendo do produto demora um pouco, mas sim pela qualidade, o cara 
vai tá lá no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, vai tar onde for que ele tiver, 
tá um arco dourado lá, McDonalds, o cara vai entrar pra comer, porque ele 
sabe que é igual ao que ele está pedindo, ele tem esta percepção sim, de 
segurança, ele se sente seguro, isso muitas pesquisas que a gente faz e eles 
respondem. Então, a gente tá revendo ... o processo de segurança pra voltar 
a ter no tempo integral, que ... cliente que fica abordando ai, então, isso é 
uma coisa um pouco negativa, às vezes uns questionam, outros não 
questionam, aí isso aí a gente tem que tá trabalhando pra rever isso aí e 
mudar o mais rápido possível, em relação a isso, que você vê, a gente 
sempre ... fala vamo, vamo, vamo, pra puder dá uma impressão positiva 
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pros clientes, agora a percepção mesmo assim em relação ao cliente se 
identificar com o McDonalds, eu acho que está justamente ligado ao 
produto, mas assim mesmo vai ver se sente seguro de comer no McDonalds, 
hoje nós temos muitos problemas em vários lugares em comer, passa mal ou 
come na dúvida, será que tá bom, será que é isso é de ontem, será que é de 
hoje? Então o assunto que mais eu sinto nos clientes é segurança realmente 
alimentar, é comer no McDonalds, tem uma segurança alimentar muito 
grande, muito, a percepção que eu sinto é essa (4.12). 

 
 A assiduidade do consumidor é uma outra forma de desenvolver os laços de 

familiaridade no relacionamento marca-consumidor. Apesar do praticante objetivar que 

intenta os outros como “iguais”, o sujeito é consciente de que os laços do “nós” são mais 

fortes para com os consumidores que são mais assíduos à marca, ou seja, quanto mais 

assíduos os outros forem, mais o “ser” da marca consegue compreender os seus desejos, bem 

como predizer as ações deles, de modo a objetivar para eles as tipificações do seu “eu” e do 

da persona, no ímpeto de “saciar” a falta deles, visando que eles se identifiquem com a 

marca. De fato, a historicidade do “nós” respalda o sujeito a predizer as objetivações dos 

consumidores mais assíduos, pois, por elas serem familiares ao praticante, ele, visando 

objetivar o “algo mais” ao outro, antecipa-se ao consumidor, objetivando as tipificações da 

marca no intuito de propiciar ao outro a sensação de surpresa, a qual, na visão do sujeito, 

potencializará a relação do outro para com a persona (1.33). 

 Desse modo, a familiaridade existente no “nós”, propicia o desenvolver de vínculos 

de amizade entre marca e consumidor. Essa amizade torna mais fácil a dinâmica relacional 

entre os parceiros, pois, devido a ambos conseguirem predizer as demandas e desejos um do 

outro (3.7), o espaço da “casa” constrói-se no “nós”, possibilitando a longevidade da relação. 

Tal fato nos permite respaldar a compreensão do fenômeno relacional elucidado por Bitner 

(1995), Gwinner et al. (1998) e Hennig-Thurau et al. (2000, 2002). 
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4.2.6.1.2 Intimidade e proximidade 

 Ao refletir sobre o vivido no cotidiano do relacionamento marca-consumidor, o 

sujeito conscientiza-se da importância de desenvolver laços de intimidade e proximidade com 

o outro (5.22). Em outras palavras, o praticante é cônscio de que “desenvolver um contato 

maior com o consumidor” o auxiliará a compreender, por meio das objetivações do outro, 

como os “seres” da marca podem aprimorar as tipificações dela e, conseqüentemente, as do 

“nós” (5.1). Ademais, ao objetivar aquilo que, na relação marca-consumidor, deseja 

incorporar ao outro, o sujeito sinaliza que é consciente da importância de compreender a 

subjetividade do consumidor, no intuito de proporcionar ao outro um “nós” permeado de 

intimidade e proximidade (4.1). 

 Assim, visando possibilitar um “nós” em que haja a emergência dos laços de 

proximidade e intimidade, o sujeito é consciente de que deve objetivar a socialização 

primária da marca ao outro, de forma que o consumidor conscientemente a intencione como 

sua “casa” (3.7). Na verdade, ao intencionar o relacionamento marca-consumidor como uma 

família, o sujeito aponta sua preocupação em propiciar o bem-estar do outro “convidado” na 

persona, de maneira a estabelecer com o consumidor um “nós” íntimo e próximo, no qual ele 

se sinta reconhecido, à vontade, de modo que ele “saiba o que vai encontrar lá”, como se 

estivesse em “casa” (3.8). Ao realizar isso, o praticante possibilita a emergência da confiança 

e do comprometimento no relacionamento, visando a longevidade da relação (3.9). 

 A existência de fortes laços de intimidade e proximidade no “nós” faz com que o 

sujeito confie no outro, apercebendo as objetivações do consumidor como sua referência. 

Essas objetivações são direcionamentos seguros que influenciam no aprimoramento das 

tipificações “atuais” da marca (5.11). Por intermédio da historicidade do relacionamento 

marca-consumidor, o sujeito, por meio de dinâmica reflexiva, conscientiza-se de que, devido 

ao outro “espião” perceber a relação como íntima e próxima, ele fica a vontade para realizar 
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suas objetivações sobre a socialização primária da marca e do “nós”, no intuito de sentir-se 

bem na persona, possibilitando o existir do relacionamento (4.9). Nesse sentido, ao aperceber 

o outro como a razão de existir da marca e do relacionamento, o praticante reflexivo, no 

ímpeto de “saciar” a falta do consumidor, é capaz de romper as normas da socialização 

primária da persona, proporcionando um “nós” íntimo e próximo, para que o outro se 

identifique com ela (5.18), conforme pode ser observado no trecho em destaque abaixo: 

P: Eu vou lhe fazer uma pergunta mais cabeça [risos], o que você tem feito 
pra o seu cliente se considerar, eu também sou McDonalds? 
CP: É, já falei pra vocês que a empresa investe muito em atendimento, né, a 
McDonalds em si, mas o, a gente procura é, entender a necessidade dele, 
falei sobre o cliente do mcfish, que quando ele vem lá em baixo o pessoal já 
pede o mcfish, porque sabe que ele vai pedir mcfish, pra ele não esperar e 
que fique surpreso, então o que a gente busca pra o cliente falar que é 
McDonalds é tentar, e na maioria das vezes a gente consegue, é oferecer o 
algo a mais pro cliente, às vezes o cliente não espera, a gente põe um cook’s 
na bandeja, isso você não pode fazer todo dia, isso aí é de vez em quando, 
quando é um cliente assíduo do nosso restaurante, a gente tem uma cliente, 
o nome dela é Cristiane, que ela é louca por isso aqui, ela só compra aqui no 
McDonald’s porque, não só pelo atendimento porque a McDonalds em si 
tem o atendimento muito, muito diferenciado das outras, dos outros 
restaurantes, e isso comprova em números e até porque pelo menos até 
então a gente tá em número um em fast-food no mundo, em volume de 
venda, em volume de atendimento, em tudo. E, só que você consegue 
identificar as lojas através dos gerentes, ela começa a ganhar uma 
embalagem através do seu trabalho, tanto é que a cliente adora comprar aqui 
porque no dia do aniversário dela a gente fez, colocou ela aqui no salão, deu 
um sundey pra ela, tiramos fotos com ela, e ela ficou surpresa, então isso pra 
gente ela tem a nossa cara,  e ela só vem aqui. 
P: Como você descobriu o aniversário dela? 
CP: Porque a gente começou a, ela vinha todo dia né, e aí a gente começou a 
ter uma certa, uma certa, digamos assim, intimidade com ela, dentro do 
nosso limite de consumidor e empresa, e aí a gente pegou pela identidade 
dela né, ela passou um cheque, a gente pegou pela identidade dela, anotou e 
aí marcou o dia e o Funcionário W que é o nosso gerente de área, ele 
também pegou um grau de amizade com ela, que até ela só vinha procurar 
esse funcionário, muitas vezes o cliente se identifica até com o funcionário, 
que não deixa de ser McDonalds, então às vezes ela já chama, eu quero ser 
atendido pela aquela, por fulano, por sicrano e tal, então às vezes o cliente 
se identifica com o funcionário pelo atendimento bom; não é que os outros 
funcionários não atenderam ele bem, mas só que aquele funcionário deu 
algo a mais que eu tanto busco, de repente ele sorriu mais, ele conseguiu 
preencher de maneira mais rápida a necessidade do cliente, então, essas 
coisas a gente procura buscar né, é um universo de informações que é o 
cliente que é inesgotável né, se você procura se espelhar e atender, e 
atender, e atender bem, você descobre coisas simples que podem fazer uma 
diferença tremenda amanhã (1.33). 
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 Dando continuidade, a convivência assídua do outro no “nós”, possibilita ao sujeito 

objetivar para o consumidor uma relação mais íntima e próxima, posto que essa assiduidade 

respalda os “seres” da marca a predizerem os desejos e as objetivações dele para com ela, o 

que lhes possibilitam a objetivar as bases tipificadoras da marca, visando “saciar” a falta do 

consumidor, de modo que o outro se identifique com a persona, possibilitando o existir do 

relacionamento marca-consumidor (5.2). 

 Ao refletir sobre seu vivido no “nós”, o sujeito conscientiza-se de que os aspectos 

funcionais e emocionais do “eles” possuem relevância para estreitar os laços do 

relacionamento com o outro, haja visto que esses aspectos são responsáveis por “trazer o 

cliente mais próximo, tanto do funcionário, quanto do restaurante” (2.3). Em outras palavras, 

o sujeito é consciente de que, para “cativar” o outro e fazer com que o consumidor tenha uma 

relação próxima com a marca, o praticante deve utilizar-se das tipificações da marca para 

capacitar o “ele” de forma a torná-lo competente para objetivar ao outro um “nós” próximo 

(5.10). 

 

 

4.2.6.1.3 Desejabilidade 

 Apesar de reconhecermos a importância que a atratividade desempenha na dinâmica 

dialógica intersubjetiva marca-consumidor, ao refletirmos sobre o fenômeno em questão, 

percebemos que o existir do “nós” não depende apenas dos parceiros (bem como a relação 

per se) serem atrativos um para o outro, mas também deles intencionarem o relacionamento 

como o objeto do desejo, objeto esse que irá possibilitar que eles consigam atingir a sensação 

de plenitude, sentindo-se (nem que seja por um breve instante) um “ser” uno. Assim, a 

desejabilidade é o ato de tornar-se objeto do desejo do outro. 
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 Ao refletir sobre a historicidade da relação, o sujeito conscientiza-se de que o outro se 

relaciona com a marca por valorar e confiar no “padrão” dela (4.12). Nesse sentido, o 

praticante – no intuito de propiciar a sensação de completude ao outro – deve objetivar as 

tipificações da marca da forma acordada no “nós” (dogmatismo da socialização primária), 

“saciando” a falta do outro, de forma que o consumidor intencione sua experiência com a 

marca como única, identificando-se com ela, possibilitando, assim, o existir do “nós” (5.14). 

 A objetivação (por meio das tipificações do “padrão” da marca) do “espaço” da 

“casa” para o outro é intencionada pelo sujeito como forma de fazer com que ela seja 

apercebida pelo consumidor como objeto do desejo no “nós” (2.7), pois a marca será 

valorada pelo outro devido ao fato de ser intentada por ele como um “espaço” permeado de 

intimidade, proximidade, familiaridade, confiança e segurança, o que o leva a estar sempre se 

identificando com ela, a ponto de possibilitar a existência de um “nós” profícuo (3.8). 

Ademais, como na “casa” os parceiros são pessoas, o atingir da sensação de plenitude ocorre 

à medida que eles se tornam “seres”-cidadão por intermédio do “nós” (3.9). No ímpeto de se 

tornar desejado pelo consumidor, os “seres” da marca são conscientes de que devem 

incorporar o outro (4.1) como uma forma de compreender a complexidade dele, para que 

possam ter ciência de quais são os desejos do outro para com o “nós”, a fim de objetivar as 

tipificações da persona visando o “saciar” da falta do consumidor (5.1).  

Outra forma de se tornar desejável para o outro é por meio da valoração das 

objetivações dele. Na verdade, como as objetivações do outro “espião” são apercebidas pelo 

sujeito como direcionamentos e referências seguras e confiáveis, que contribuem com o 

aprimoramento das bases tipificadoras “atuais” da marca, o praticante as leva em 

consideração como forma de detectar as falhas existentes na objetivação da socialização 

primária da marca, visando fazer com que o outro se sinta bem e à vontade na marca, 

estreitando assim os laços de afeto do relacionamento (4.3) (4.9).  
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Além disso, na apercepção do sujeito, o outro também se sente à vontade para realizar 

suas objetivações para com as tipificações da marca, porque é consciente do dever moral dela 

para com ele, ou seja, da preocupação da marca em ser recíproca e retributiva às demandas 

do consumidor, no intuito de manter uma relação profícua com ele (4.6). 

Contudo, para que o consumidor intencione a marca, bem como o “nós”, como objeto 

do seu desejo, o praticante é cônscio de que, para “saciar” a falta do outro, deve, na dinâmica 

dialógica intersubjetiva, romper com as normas da socialização primária da persona, visando 

com isso que o consumidor se faça existir no “nós” por meio dela (3.5). Em outros termos, é 

por meio do “jeitinho” que o praticante consegue objetivar o “algo mais” ao outro, 

propiciando ao consumidor uma relação mais íntima e próxima com a marca, fazendo com 

que o outro se identifique com ela, possibilitando o existir dos “seres” relacionais no “nós” 

(1.33). 

 

 

4.2.6.1.4 Afiliação 

 Ao reconhecer que foi a marca quem lhe propiciou ensinamentos e cidadania, o 

sujeito, em gratidão, intenciona a persona como se fosse sua família. Dessa maneira, por 

meio da analogia familiar, o praticante objetiva conscientemente sua relação de filiação com 

a marca, apontando seu desejo de querer existir nela (2.14). Assim, ao se relacionar com o 

outro, o praticante transcende esse sentimento familiar de sua relação com a marca para o 

“nós”, o que o faz perceber que o compromisso da persona na relação está em “cuidar” 

prioritariamente do “primo distante” (i.e., o outro), que vem “visitá-la” de época em época 

(2.13). Nesse sentido, devido ao sujeito intencionar o “nós” como uma família, ele, no intuito 

de fazer com que o outro se torne membro dela, objetiva sistemicamente as bases 

tipificadoras da marca, visando que o consumidor intencione a persona, assim como o 
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relacionamento, como “a casa” (2.7) (3.8), ou seja, como um “espaço” onde o consumidor 

será tratado como uma pessoa, “ser”-cidadão. 

 Ao refletir sobre o cotidiano de vida do relacionamento marca-consumidor, o sujeito 

conscientiza-se de que o ato de afiliar-se é uma forma do outro objetivar o seu desejo de 

querer pertencer ao “nós”. Em outras palavras, ao se identificar com as ações de cidadania da 

marca, o outro deseja se afiliar a ela (e ao “nós”) como uma forma de poder exercer sua 

cidadania e, através da cooperação com a persona, propiciar o bem-estar comum (4.13). 

 O sujeito é consciente de que o outro se relaciona com a marca como uma forma de 

ter acesso ao consumo elitizado, ou seja, o praticante é consciente de que o consumidor se 

afilia à persona para desfrutar do status (reconhecimento) que as tipificações do “padrão” 

dela propiciam a ele (4.12). Na verdade, o praticante indica que a afiliação do consumidor no 

“nós” ocorre devido ao outro valorar o prestígio e a aprovação social derivados do seu 

relacionamento com a marca, já que, por meio desse “nós”, o consumidor consegue obter 

reconhecimento por parte dos “seres” da marca, bem como do “ele” (aqui representado pelos 

amigos) (4.15). 

 

 

4.2.6.1.5 Amizade 

 De acordo com Levorin (2001) e Boto (2001), a condição essencial para existência de 

uma comunidade política (relacionamentos) é a amizade, já que, por se tratar de uma virtude, 

ela é entendida como a disposição de um sujeito de subordinar o próprio bem ao bem dos 

outros (dever moral). Nesse sentido, a amizade pressupõe um relacionamento de 

reciprocidade e igualdade, posto que exige que entre si os parceiros tenham um mesmo 

comportamento altruísta para o bem do outro. Assim, a amizade faz emergir desses parceiros 

um relacionamento duradouro em vista do bem comum (sociedade). 
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 A amizade, então, é necessária à vida feliz, devido ao fato de que o amigo é 

intencionado pelo sujeito como uma espécie de “outro eu”. A amizade que nasce da virtude é 

uma relação entre aqueles que aspiram igualmente ao bem e à excelência. Essa amizade 

perfeita é condição da felicidade, pois o verdadeiro amigo, ao devolver nosso olhar e ser 

nosso espelho, proporciona o autoconhecimento indispensável na busca do bem supremo (da 

completude) (BORGES, DALL’AGNOL e DUTRA, 2002). Em outros termos, a amizade é a 

escolha do outro, como reconhecimento do outro no outro e como encontro de si mesmo 

nesse reconhecimento do outro (BOTO, 2001). Diante disso, ao invocarmos as palavras de 

Aristóteles, a amizade é superior à justiça, pois entre amigos a justiça não é necessária, 

enquanto que a pura justiça sem amizade não é suficiente para manter a harmonia entre os 

homens. 

 Os laços de intimidade e proximidade desenvolvidos na historicidade do cotidiano do 

relacionamento marca-consumidor possibilitam ao praticante formar vínculos de amizade 

com o outro (3.3). A amizade construída no “nós” (por meio da assiduidade) possibilita ao 

sujeito ter acesso à subjetividade do outro, permitindo aos “seres” da marca serem preditivos 

quanto às objetivações do consumidor (5.2), pois, por conhecerem e compreenderem os 

desejos desse consumidor, eles podem objetivar as tipificações da marca de forma que o 

outro intencione o “nós” com ela como sua “casa” (3.7). Com isso, o praticante “sacia” a 

falta do outro, além de fazer com que o consumidor se identifique com ela. 

 Nesse sentido, a assiduidade do consumidor na marca propicia a emergência da 

amizade no “nós”. Isso se dá devido ao fato do sujeito perceber o outro como uma pessoa em 

que confia; o praticante, no intuito de objetivar um relacionamento confiável, íntimo e 

próximo com o consumidor, quebra com as normas de socialização primária da marca, 

ofertando o “algo mais” para “saciar” a falta do consumidor, fortalecendo os laços de 

amizade do “nós” (1.33). 



 

 

338

 

 Assim, embora seja justo tratar todos como “iguais” (ética igualitária), ou de acordo 

com as noções de eqüidade, o que ocorre no “nós” é que os laços de amizade entre os “seres” 

da marca e o consumidor fazem com que nem sempre o praticante objetive ao outro “amigo” 

- o que seria justo -, mas sim o sujeito rompe com as tipificações da marca como uma 

maneira de objetivar ao outro uma exceção, visando a longevidade da relação e, 

conseqüentemente, o existir do “nós” (1.29). Ademais, o sujeito é consciente de que o outro o 

intenciona como um amigo, quando o consumidor objetiva sua preocupação para com os 

aspectos emocionais do praticante, a ponto de querer animá-lo, para que se sinta bem no 

“nós” (3.15). 

 Ao intencionar a relação marca-consumidor como uma troca de felicidades, o sujeito, 

no intuito de propiciar a si e ao outro uma vida feliz, objetiva as bases tipificadoras da marca, 

assim como o “amor sincero”, para que o outro se sinta bem no “nós”, visando assim 

estabelecer laços de amizade com o consumidor, para que o “ele” se identifique com a 

persona. Em outro termos, a felicidade no “nós” não depende somente da entrega das bases 

tipificadoras da marca, mas também da objetivação da sensação de amor, ou seja, por admirar 

o “ser”-consumidor, o praticante, no ímpeto de propiciar o bem-estar ao outro, é consciente 

de que deve “fazer o seu melhor, bem como despertar o que há de melhor nele”, para 

fortificar os laços de amizade (afeto) no “nós” (1.15), possibilitando a longevidade dessa 

“troca”. 

 Por se tratar de uma dinâmica dialógica intersubjetiva, o outro também admira a 

marca. De fato, conforme nos aponta o sujeito, a “McDonalds” é intencionada no plano da 

consciência pelo consumidor como “a marca”, ou seja, a persona em que ele confia, a qual 

respeita, na qual sente-se seguro e que valora (2.6). Além disso, as ações de cidadania da 

marca são apercebidas pelo praticante como meios que o outro tem para objetivar sua 

admiração para com a persona. Na verdade, por conta do consumidor perceber na marca o 
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“outro eu”, o outro, no intuito de querer cooperar com ela para propiciar a felicidade do bem 

comum, deseja por meio de suas objetivações querer se “tornar McDonalds” (4.13). Nesse 

sentido, é plausível utilizar o argumento de que a admiração no “nós” propicia aos parceiros a 

possibilidade do desenvolver os laços de amizade. 

 

 

4.2.6.2 Sensação 

 Segundo Husserl, o sujeito não experiencia a “coisa” em si, mas sim as sensações 

provenientes de suas experiências de vida com a coisa. Nesse sentido, o ato intencional 

apreende o significado e gera sentido para as sensações vividas do objeto, ou seja, não 

geramos sentido para as propriedades de uma caixa, e sim do que sentimos em relação a essas 

propriedades, assim como não experienciamos o amor per se, mas as objetivações do amor. 

A sensação a que Husserl se refere é a “parte” imanente (reelle) da experiência apreendida no 

plano da consciência, a qual não pode ser confundida com a propriedade da “coisa” que 

corresponde. As sensações, bem como os atos de interpretação delas, são experienciadas. No 

entanto, elas não aparecem como os objetos, ou seja, elas não são vistas, ouvidas ou 

percebidas. Já os objetos aparecem e são percebidos, mas não são experienciados. 

 Diante do exposto, no relacionamento marca-consumidor as sensações que permeiam 

o “nós” são objetivadas de duas formas, a saber: satisfação e prazer. 

 

 

4.2.6.2.1 Satisfação e prazer 

 Embora a maioria dos estudos que investiguem os relacionamentos marca-

consumidor, compreendam a satisfação no “nós” por meio do modelo da desconfirmação (cf. 

OLIVER, 1996), ao utilizarmos os argumentos previamente expostos nas seções (Re)visão de 
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literatura e Completude, podemos também compreender a satisfação nos relacionamentos 

como um fenômeno do âmbito do “consumindo o desejo” (falta do objeto). Em outras 

palavras, devido à falta da “coisa”, o “ser” humano é incompleto e por isso se dirige ao 

consumo das “coisas” do mundo, como forma de estar sempre em busca da completude 

“perdida”, com a meta de se constituir novamente como um “ser” uno. Nesse sentido, os 

parceiros relacionais engajam-se em determinado “nós”, no ímpeto de “saciar” a falta por 

meio do consumo dos seus desejos, pois é através deles que conseguiriam atingir a sensação 

de plenitude. Como a plenitude nunca será alcançada, o sujeito nunca deixa de estar 

“consumindo o consumo do desejo”. Como o sujeito não é um “ser” egoísta, mas sim um 

cidadão, na dinâmica dialógica intersubjetiva ele não busca apenas a completude do seu 

“ser”, já que, por ser cúmplice do outro, o sujeito também objetiva o “saciar” da falta do 

outro. 

 Outro aspecto a ser considerado quando se investiga a satisfação no fenômeno 

relacional marca-consumidor é o seguinte: quando um parceiro se sente satisfeito no “nós”, 

ele vivencia também o prazer? Ou ainda, há alguma diferença entre prazer e satisfação? 

Embora Navega (2001) sugira que ambas são sensações agradáveis, faz-se necessário ir além 

dessa similaridade, pois, no intuito de melhor compreender a complexidade do “ser” humano, 

uma distinção entre esses conceitos parece ser muito reveladora, haja visto que, embora parte 

de nosso comportamento diário seja motivado por uma busca de certos prazeres imediatos 

(e.g., paladar, olfato, visão, tato, audição), nem sempre o fato de estar satisfeito será garantia 

de ter tido prazer. 

 Nesse sentido, conforme Mendes (2004), se utilizarmos o significado conceitual 

prescrito no dicionário da língua portuguesa, satisfação e prazer seriam a mesma coisa. 

Contudo, se considerarmos o ponto de vista epistemológico de algumas abordagens, como a 

psicodinâmica, tais conceitos não seriam necessariamente tão similares. Nesse sentido, para a 
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psicodinâmica “a satisfação é uma manifestação da vivência de prazer, um importante 

indicador, mas não tem o mesmo significado. O prazer é uma experiência mais constante, um 

modo de sentir que, muitas vezes, não se expressa de forma consciente e direta” (MENDES, 

2004, p.1). Em outras palavras, o sujeito pode estar satisfeito com alguns aspectos do(s) 

seu(s) relacionamento(s), sem com isso vivenciar prazer nele(s). Desse modo, a satisfação 

pode ocupar um lugar de defesa contra um sofrimento (dor) causado pelas adversidades do 

“nós” 87.  A satisfação, então, pode ser uma justificativa como uma forma do sujeito suportar 

ou se manter no relacionamento que propicia a sensação de sofrimento. Nesse caso, a 

satisfação não implica prazer; é uma defesa contra o sofrimento. Devido a isso, segundo 

Mendes (2004), a satisfação não equivale necessariamente ao prazer, posto que pode existir a 

sensação de satisfação sem a de prazer. Todavia, não existe prazer sem satisfação, à exceção 

dos casos patológicos, como nas perversões que se manifestam em vários contextos. 

 Com base no que acabamos de observar, a satisfação (não na compreensão da 

completude, mas sim de acordo com o modelo da desconfirmação), por ser um estado 

disposicional, não se constitui necessariamente um mobilizador para mudanças, por conta de 

que, por ser um fim em si mesmo, ela nos remete a uma noção de estático, a qual, uma vez 

atingida, nos levaria à plenitude. Porém, o consumo (como explanado anteriormente), por ser 

algo ativo e dinâmico, não deve ser compreendido como a satisfação de necessidade, pois, 

caso o fosse, caminharíamos para a satisfação e, uma vez satisfeitos, não precisaríamos de 

mais nada, já que estaríamos completos. Como jamais nos tornaremos um “ser” único 

(novamente), a busca pela satisfação nesse sentido torna-se uma utopia. 

 Dessa forma, diferentemente da satisfação, o prazer é sempre uma busca pela falta, a 

qual se realiza por meio do desejo (objeto da falta). Assim, o prazer implica em algo 
                                                 
87 Algumas teorias psicológicas — notadamente as da linha psicanalítica — procuram explicar todo o 
comportamento do ser humano a partir de características profundas (as pulsões) ligadas ao inato, onde é 
primordial buscar o prazer e afastar-se da dor. Tudo o mais seria alimentado pela energia desses níveis 
profundos (NAVEGA, 2001). 
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dinâmico, que não corresponde a um fim nele mesmo (o prazer pelo prazer), até porque, 

como se trata de um meio de constituição do sujeito em “ser”, o prazer pode ser 

compreendido como uma dinâmica de [re]significação (do sofrimento) do desejo (cf. 

MENDES, 2004). 

 Diante do exposto, a utilização do modelo da desconfirmação para compreender a 

satisfação pode ser observado nas relações marca-consumidor, quando o sujeito, ao objetivar 

o seu anseio em querer que o outro “saia mais satisfeito do que chegou”, aponta que no “nós” 

pretende exceder as expectativas do consumidor por meio da objetivação das “tipificações” 

da persona, de modo a satisfazer o outro, visando que ele retorne à marca, garantindo assim a 

longevidade do “nós” (3.23). Dessa forma, o praticante reflexivo é consciente de que a 

satisfação do outro para com o relacionamento depende do sujeito objetivar as tipificações da 

marca de forma que sejam positivamente desconfirmadas pelo consumidor (1.1). 

 Uma outra forma de satisfazer o consumidor, sob essa perspectiva apresentada 

anteriormente, é por intermédio da predição das objetivações do consumidor. A historicidade, 

os laços de afeto estabelecidos na relação e o treinamento recebido da marca respaldam o 

sujeito a prever a ação do outro e a compreender a falta dele, permitindo ao praticante se 

antecipar às objetivações do outro, visando surpreender o consumidor através da objetivação 

do “algo a mais” que ele não esperava, mesmo que para tal o praticante tenha que romper 

com a socialização primária da persona para satisfazer o outro (1.33). Com isso, o sujeito 

objetiva que o consumidor intencione o “nós” como uma dinâmica dialógica intersubjetiva 

permeada de confiança, segurança, respeito e reconhecimento, a ponto de se identificar com 

ela (1.29). 

 Assim, conforme já exposto nas seções anteriores, por intentar o consumidor como a 

razão do existir da marca, o sujeito conscientiza-se da importância de fortificar os laços de 

afeto com os outros, no intuito de melhor conhecer as expectativas deles em relação à 
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persona, para que possa objetivar as tipificações dela de forma a satisfazê-los (5.18). Na 

verdade, quanto mais afeto possui com o outro, mais o praticante é competente para objetivar 

ao consumidor não somente o esperado, como também o diferencial (2.5). 

 Na dinâmica da relação marca-consumidor, o sujeito é cônscio dos malefícios que a 

insatisfação do outro pode acarretar para a imagem da marca e do “nós”. Por isso, ele 

objetiva a importância do cumprimento das promessas realizadas pela persona e da norma 

intersubjetiva do “tratar bem”, como uma maneira de evitar isso (3.6). Para tal, o sujeito é 

capaz de “dar um jeitinho” para mudar o “padrão QSLV”, objetivando não deixar o 

consumidor insatisfeito com o “nós” e com a marca (3.5), visando assim a longevidade do 

relacionamento em questão. Por se tratar de uma dinâmica dialógica intersubjetiva, não só o 

outro deve estar satisfeito com o “nós”, como também o praticante (e a marca) deve estar. 

 Desse modo, conforme elucidado nas seções anteriores, é por intermédio das 

objetivações (elogios, direcionamentos, reclamações, “ato de pagar”) do outro 

“patrão”/“espião”, as quais visam o aprimoramento da labuta dos “seres” da persona, bem 

como das tipificações “atuais” da marca, que o sujeito se sente satisfeito no relacionamento. 

 Além dessa visão de mundo da satisfação nos relacionamentos marca-consumidor, 

podemos investigar o fenômeno em questão sobre o “horizonte” da completude e do prazer. 

Nesse sentido, por meio de dinâmica reflexiva, o sujeito é consciente de que, para “saciar” a 

falta do outro (satisfação) de maneira que o consumidor tenha a sensação de completude no 

“nós”, o praticante deve objetivar sistematicamente as tipificações da marca no 

relacionamento, de modo que o consumidor intencione a persona como sua “casa” (2.7). Na 

verdade, ao propiciar para o outro o espaço da “casa”, o “ser” da marca está pretendendo que 

o consumidor intencione a persona como um “lugar” em que possa se sentir bem e que seja 

permeado de confiança, comprometimento, segurança e afeto, isto é, na marca o outro se 

apercebe como uma pessoa, um cidadão, o que possibilita ao mesmo tempo se fazer existir no 
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“nós” como um “ser” por intermédio dela (3.9). As ações de cidadania da marca também são 

intencionadas pelo sujeito como formas que a persona possui para fazer com que o outro 

possa atingir a sensação de plenitude. Por exemplo, é por meio do McDia Feliz que a marca 

consegue fazer com que o consumidor no “nós” objetive o exercício de sua cidadania, 

cooperando com a persona para o bem-comum. Assim, ao se identificar com essa ação, o 

consumidor, por intermédio dos artefatos da marca, torna-se cidadão, ou seja, um “ser” da 

relação, ou ainda, um “ser” da marca (4.13). 

 O prazer dos parceiros relacionais é objetivado no relacionamento marca-consumidor 

quando o sujeito sinaliza objetivar que se sente feliz em atender “aquelas crianças que pedem 

dinheiro no sinal”, ou seja, é um prazer para o praticante objetivar as tipificações da marca 

para esses outros, pois ele é consciente do esforço que os outros fazem para se relacionarem 

com a persona (1.21). Assim sendo, a felicidade é intencionada pelo praticante como uma 

sensação prazerosa presente na “troca de felicidades” do “nós”. Além disso, ao objetivar que 

valora o status proporcionado pelas tipificações da marca, bem como o reconhecimento 

social proveniente desse status, o outro sinaliza a sensação de prazer que o “nós” possibilita a 

ele, como pode ser observado na fala destacada abaixo: 

P: O seu consumidor se identifica com o McDonalds? 
CP: O meu consumidor se identifica com o McDonalds? 
P: Vamos colocar assim: o consumidor se identifica com você, gerente da 
McDonalds? 
CP: Não! Com o McDonalds, ele se identifica, sim agora... 
P: Como seria essa identificação do consumidor com o McDonalds? 
CP: Acho que ele se identifica mais com a imagem do McDonalds, do 
ambiente, do restaurante, do lugar. Teoricamente é bom ficar, como tem 
muita gente que senta aqui, “oh, tô no McDonalds, vem pra cá!”, “Oh, Tô 
no Mcdonalds!”, então, muitas pessoas vêm pra cá e ficam comentando, o, 
... estar em um lugar de alto nível, assim, como se fosse coisa de elite, ... é 
até certo ponto de elite, por causa da qualidade, mas ela não, nunca, nunca 
quer ser elite de consumidor, ela quer ser todos os consumidores. Hoje é 
difícil é! Mas a idéia dela é a de ... trabalhar a sensibilidade, hambúrguer a 
79 centavos, a idéia é atender todas as classes de consumidor, ela não quer 
ter distinção nenhuma, mas para o público sim, hoje eles se identificam 
como um diferencial, uma coisa elitizada, talvez agente assim, ... o que sinto 
muito hoje da percepção do pessoal do McDonalds, não é assim a gente vai 
falar é bom, a bebida é boa, a batata é boa, a bebida não tanto, por que ... é 
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de máquina né, e toda bebida de máquina é um pouco complicada, mas é o 
diferencial em relação à percepção que a gente tem do Mcdonalds é isso. 
Em relação ao Bob’s, “eu tô no Bob’s!” e “eu tô aqui no McDonalds!”, eu 
acho que é um pouco status se sentir que tá no McDonalds, eu acho que 
hoje se tem esta percepção, agora fora isso, acho que não que ele já vem 
com a idéia de ser atendido rápido, não tanto de rapidez hoje, que 
dependendo do produto demora um pouco, mas sim pela qualidade, o cara 
vai ta lá no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, vai tar onde for que ele tiver, 
tá um arco dourado lá, McDonalds, o cara vai entrar pra comer, porque ele 
sabe que é igual ao que ele esta pedindo, ele tem esta percepção sim, de 
segurança, ele se sente seguro, isso muitas pesquisas que agente faz e eles 
respondem. Então, a gente ta revendo ... o processo de segurança pra voltar 
a ter no tempo integral, que ... cliente que fica abordando ai, então, isso é 
um a coisa um pouco negativa, as vezes uns questionam, outros não 
questionam, aí isso ai agente tem que ta trabalhando pra rever isso ai e 
mudar o mais rápido possível, em relação a isso, que você vê, a gente 
sempre... fala vamo, vamo, vamo, pra puder dá uma impressão positiva pros 
clientes, agora a percepção mesmo assim em relação ao cliente se identificar 
com o McDonalds, eu acho que está justamente ligado ao produto, mas 
assim mesmo vai ver se sente seguro de comer no McDonalds, hoje nós 
temos muitos problemas em vários lugares em comer, passa mal ou come na 
dúvida, será que tá bom, será que é isso é de ontem, será que é de hoje? 
Então o assunto que mais eu sinto nos clientes é segurança realmente 
alimentar, é comer no McDonalds, tem uma segurança alimentar muito 
grande, muito, a percepção que eu sinto é essa (4.12). 
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5  Retornando a [nossa] indagação original  
 
  

Ao voltar às indagações iniciais deste estudo, lidamos com pontos estruturais captados 

da estrutura do plano da consciência da persona. Esses pontos — encarados como elementos 

estruturais — são dispostos nessa sessão como síntese resultante da compreensão do 

fenômeno relacionamento marca-consumidor. Na verdade, trata-se de respostas 

esclarecedoras às questões constituintes da pergunta central do estudo: Qual o significado da 

relação marca-consumidor, sob a perspectiva da persona? Desse modo, vale recuperar as 

perguntas constituintes da proposição da dissertação, a saber: 

a) Quais são os contextos e temas fundamentais subjacentes à experiência da persona? 

b) Quais as estruturas universalizantes relativas à experiência da persona? 

 

 

5.1  Quais os contextos e temas fundamentais subjacentes à 

experiência da persona? 

 A relação marca-consumidor não existe e nem se desenvolve no vácuo, há um 

contexto que a permeia e o qual influência na forma como os parceiros irão interagir entre si 

durante a dinâmica dialógica intersubjetiva. O dogmatismo do “padrão” da marca, 

representado pelo “QSLV”, é institucionalizado no “nós” como algo pertencente à 

socialização primária da relação e, portanto, como um conjunto de princípios que sinalizam a 

marca e ao consumidor, quais são as normas e regras que regem o relacionamento. Devido ao 
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“padrão” da marca ter sido legitimado de forma intersubjetiva como componente da 

socialização primária do relacionamento, houve de ambas as partes do “nós” a aceitação do 

mesmo enquanto diretriz da relação. Assim, a socialização primária da marca pode ser 

compreendida como um dos pilares contextuais que sustentam o existir do “nós” marca-

consumidor, posto que, é por meio da objetivação da mesma que a persona consegue 

propiciar o bem-estar ao outro,  “saciando” a falta do mesmo, de forma que ele se identifique 

com ela. 

 A importância do “padrão” da marca para a socialização primária do “nós” é tamanha 

que a persona investe em treinamentos e cursos, por exemplo, para que os seus “seres” 

sedimentem e objetivem o “QSLV” eficientemente (conforme o prometido) no “nós”, no 

intuito de fortificar os laços relacionais com o outro, visando a longevidade da relação por 

intermédio do retorno do consumidor a persona, bem como a relação. Portanto, cumprir e 

objetivar ipsis litteris a socialização primária da marca possibilita o existir do relacionamento 

marca-consumidor, assim como a longevidade do mesmo. 

  A rigidez em que esse dogma (i.e., “padrão”) é objetivado na dinâmica dialógica 

intersubjetiva marca-consumidor, bem como a forma pela qual é venerado no “nós”, 

possibilita a emergência de um relacionamento permeado de confiança e segurança, posto 

que, devido às bases tipificadoras da marca serem objetivadas de forma idêntica em qualquer 

circunstância espaço-tempo, há a construção de uma “certeza”, a qual provem da 

preditividade do relacionamento. Esse aspecto preditivo do “nós” é propiciado por causa do 

alto grau de controle que a socialização primária da marca exerce na dinamicidade da relação, 

assim como no desempenhar de papéis dos parceiros nela engajados. A transparência do 

“padrão”, então, elicia-se e possui valência  no “nós” como um meio dos termos da estrutura 

aprenderem a socialização primária, conseqüentemente, como devem interagir de modo que 

consigam estabelecer um relacionamento profícuo, mas também é intentada como geradora 
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de confiança e segurança. Ademais, esse dever de objetivar tal “padrão” assegura a entrega 

do que fora prometido, preservando assim a imagem da persona e do relacionamento. 

 Todavia, por se tratar de um condicionante, esse dogmatismo tanto pode prover o 

desenvolvimento e existir do “nós”, quanto pode limitá-lo. A dinamicidade das interações 

entre a marca e o consumidor quase que impossibilitam que o “padrão” da persona seja 

objetivado literalmente da maneira como é apregoado, na verdade, nem sempre o controle, a 

predição e a igualdade do “QSLV” no “nós”  (i.e., a McDonaldização do relacionamento) são 

viabilizadores da relação marca-consumidor, posto que, em algumas ocasiões faz-se 

necessário “pecar”, quebrar as normas da socialização primária, para propiciar o existir do 

“nós”. 

 É por intermédio da reflexão das experiências de vida do cotidiano da relação que os 

parceiros adquirem ensinamentos que os auxiliam a compreenderem a socialização primária 

do “nós”, da marca e a do consumidor, de forma a poderem ajustar-se no ímpeto de “saciar” a  

sua falta e a do outro, possibilitando dessa maneira a existência do relacionamento marca-

consumidor. A aprendizagem seria a síntese da dialética entre as experiências do presente 

(cotidiano de vida) com as do passado (vivido) da relação, realizada por intermédio da 

dinâmica reflexiva, ou seja, reflexividade. O ethos do relacionamento marca-consumidor, a 

McDonaldização, tanto funciona como um viabilizador, quanto um limitador a aprendizagem 

no fenômeno em questão, posto que, devido à relação ser permeada por uma forte tendência à 

padronização, preditividade e ao controle a aprendizagem de processos complexos torna-se 

reduzida, se comparada com aqueles processos mecânicos. Assim, se por um lado, o ethos 

facilita a interação entre os parceiros da relação, pois, a diminuta variabilidade do “nós”, faz 

com que os mesmos não tenham que refletir muito sobre quais as bases tipificadoras dos 

relacionamentos, aumentando assim a possibilidade da marca e do consumidor confiarem uns 

nos outros. Em contrapartida, qualquer variação inesperada no relacionamento irá requerer 
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dos parceiros um elevado nível de reflexão, no intuito de aprenderem as “novas” situações 

para que possam aplicar os ensinamentos na dinâmica da relação. 

 A historicidade do relacionamento marca-consumidor ensinou os parceiros que eles 

podem confiar uns nos outros, assim como na relação. Na verdade, a marca (por meio do ato 

do cogito) aprendeu nas várias interações com o consumidor, que pode intencioná-lo como 

uma fonte segura e confiável de informações sobre as bases tipificadoras da relação, a ponto 

de refletir se deve ou não romper com as normas da socialização primária da marca e do 

“nós” para fazer com que a relação exista. De forma similar, o consumidor aprendeu que por 

a relação ser permeada de reciprocidade, ele pode realizar suas objetivações para com a 

marca, pois a persona irá ser recíproca as mesmas.  

 Ademais, o aprendizado do consumidor no “nós” pode ser realizado por meio dos 

ensinamentos marca, ou seja, ela torna o consumidor consciente de seu “padrão”, para que 

ele se “enquadre” [catequizado] e siga os dogmas da socialização primária da mesma, e 

conseqüentemente do relacionamento, de forma que se identifique com o “nós”, 

possibilitando a existência do relacionamento marca-consumidor. Dessa forma, a 

aprendizagem no fenômeno relacional marca-consumidor não poderia ser de outra forma a 

não ser de maneira intersubjetiva.  

    A marca, no relacionamento marca-consumidor, não adquiri ensinamentos apenas por 

meio do consumidor, o aprendizado na dinâmica dialógica intersubjetiva do “nós” também 

ocorre por meio dos ensinamentos proferidos pelo “ele”. Ao acessar a subjetividade do “ele”, 

a marca reflete sobre o conhecimento estabelecido no “nós”, confrontando-o com as “idéias” 

do “ele”, a ponto de adotá-las desde que adicionem novas normas na relação ou até mesmo 

aprimorem as existentes, visando o bem-estar dos parceiros, bem como a longevidade do 

relacionamento. A aprendizagem também ocorre quando a marca transcende o vivido da 

relação marca-consumidor, ou seja, por meio de suas experiências de vida em outros lugares, 
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ela adquiri novos conhecimentos, e por meio de dinâmica reflexiva, os confronta com as 

normas “atuais” da socialização primária do “nós”, no intuito de acoplá-las ou não a essa 

socialização, visando o aprimoramento do relacionamento. 

 Um outro aspecto contextual do relacionamento marca-consumidor é a presença de 

outras vozes no fenômeno. Embora a relação diádica marca-consumidor seja diretamente 

estabelecida entre a persona e o cliente competente, existem essas outras vozes (i.e., “eles”) 

que influenciam na dinâmica dialógica intersubjetiva do “nós”. Assim, o “ele” (por ser 

consciente da socialização primária do relacionamento) também é responsável por propiciar 

condições as quais possibilitem a longevidade, segurança e os laços de confiança do “nós”, 

ou seja, tornar possível o existir da relação. Portanto, o “ele” é o corpo e espírito da marca e 

da relação, pois a existência do relacionamento depende em parte do desempenho de seu 

papel. Por causa disso, preocupar-se com as bases tipificadoras funcionais e emocionais do 

“ele” é de vital importância para o estabelecimento de uma relação profícua, já que, essas 

bases influenciam a maneira como a marca relaciona-se com o outro, ou seja, elas impactam 

na dinâmica da relação marca-consumidor. Em outras palavras, o “ele” também é responsável 

pelo “saciar” da falta do outro, isto é, pela entrega do objeto do desejo, por isso esse “ser” da 

relação deve estar devidamente motivado e treinado para que possa objetivar eficientemente 

as normas do “padrão” ao outro, fazendo com que o consumidor se identifique com o “nós” e 

retorne a  marca. 

 Na dinâmica do relacionamento é por meio da historicidade que a marca e o 

consumidor se tornam cônscios das bases tipificadoras uns dos outros, acarretando na 

diminuição de distância entre eles, possibilitando assim o fortalecimento e aprimoramento 

dos laços afetivos do “nós”. Em outras palavras, a historia da relação, juntamente com o 

emergir dos laços afetivos, permitem aos parceiros predizem as demandas dos mesmos, de 

forma a “saciarem” a falta dos mesmos, de modo que eles se identifiquem com a relação. 
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Portanto, como o relacionamento é construído e estabelecido ao longo do tempo, à medida 

que os parceiros possuem laços afetivos mais fortes, há a possibilidade da socialização 

primária do “nós” ser objetivada de uma forma diferenciada, devido a um maior grau de 

afetividade entre eles.  

 O contexto, bem como as condições e variações do mesmo, em que o relacionamento 

marca-consumidor está inserido influencia na dinamicidade do “nós”. As dificuldades 

impostas pelo “mercado” fazem com a visão projetiva da marca no que tange ao 

relacionamento seja aguçada, pois ela não pode se dar o luxo de perder a “coisa mais cara do 

mercado”, o consumidor. Tal pensamento direciona a marca a refletir que deve investir no 

presente para colher os frutos do futuro próximo (amanhã), o estabelecimento do 

relacionamento marca-consumidor. Assim, para manter possível o existir desse amanhã, a 

marca deve objetivar no “nós” a sua socialização primária (que também faz parte da 

socialização primária do relacionamento) conforme o prometido, para que haja a 

identificação dos parceiros com a relação.  

 

 

5.2 Quais as estruturas universalizantes relativas à 

experiência da persona? 

 Ao ser um fenômeno dialógico, dialético e intersubjetivo, a identidade do 

relacionamento marca-consumidor é construída da síntese da relação dialética entre a marca e 

o consumidor. O produto dessa síntese é uma identidade cujo “nós” é intencionado pelos 

parceiros como a “casa”, a família, permeado de respeito, valência, relevância, convergência, 

respeito e status. 
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 O ato de relacionar-se depende da marca e do consumidor identificarem-se uns com 

os outros, bem como com o “nós”, ou seja, da forma como ela intenciona o cliente 

competente e a relação, mas também da maneira como a marca apercebe que o consumidor e 

o relacionamento o intencionam. Portanto, o existir desse fenômeno relacional depende dessa 

identificação mútua. 

 A objetivação da socialização primária da marca (e do “nós”) e das ações de cidadania 

são meios que a marca possui para que o consumidor se identifique com as tipificações da 

mesma, e conseqüentemente com o relacionamento, a ponto dele querer se “incorporar” na 

relação. A preditividade do “nós” contribui para a identificação, posto que, ela auxilia a 

marca e ao consumidor preverem as demandas alheias, podendo assim antecipar-se a elas, no 

ímpeto de “saciar” a sua falta, assim como a do outro. Todavia, nem sempre a construção da 

identificação é devido à apologia do dogmatismo da socialização primária, na verdade, em 

algumas circunstâncias espaço-tempo, faz-se necessário que os parceiros rompam com as 

normas da socialização primária da marca, e do “nós”, objetivando o “algo mais” para manter 

a existência do relacionamento marca-consumidor. Ademais, o objetivar da falta “saciada”, 

da convivência assídua, do retorno à família [“nós”] e do confiar, sinaliza a identificação dos 

parceiros para com eles e com o relacionamento marca-consumidor.  

No relacionamento marca-consumidor, a identificação dos consumidores com a marca 

não é realizado apenas por meio da marca-signo, mas também através dos “seres” da mesma, 

que no “nós” incorporam a marca de tal forma que passam a se intencionar e a serem 

intencionados pelo consumidor como a persona antropomorfizada, isto é, a personificação da 

marca. De fato, como uma forma de reconhecimento e retribuição aos ensinamentos, 

incentivos, direcionamentos, ao emprego e à cidadania possibilitados pela marca, o praticante 

reflexivo (i.e., gerente) objetiva seu sentimento de orgulho e de querer se fazer existir na 

marca, tornando-se um “ser” dela, bem como um “ser” -cidadão no “nós”. Por conta disso, no 
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relacionamento o “ser” da marca pronuncia-se em nome da mesma, intencionando-se como a 

personificação (simbólica) da mesma, ou seja, a persona antropomorfizada da marca. Tal fato 

ocorre também, devido a esse “ser” identificar-se com as bases tipificadoras da marca, 

valorando as mesmas, a ponto de na relação vivenciar o fenômeno organizacional, tornando-

se a marca personificada.  

 Nesse sentido, devido aos “seres” da marca durante o “nós” simularem ser a 

personificação da mesma, ou seja, por incorporarem a marca, representando-a para o 

consumidor no relacionamento, os “seres” conseguem fazer com que o consumidor os 

intencionem como a antropomorfização da marca. Dessa forma, sob a perspectiva da marca, 

o relacionamento marca-consumidor é interpessoal e não parassocial. Então, para tornar essa 

relação interpessoal, a marca deve se personificada, tanto através da atribuição de traços 

humanos, quanto por meio do praticante reflexivo [i.e., “ser” da marca].  

Entretanto, não se pode desprezar a importância do signo nessa relação, posto que 

como o ato de consumir envolve o consumo de objetos-signo, a busca pela sensação de 

plenitude não está no objeto em si, mas, ela é “atingida” por meio dele, ou seja, do signo. 

Com base na historicidade do relacionamento, a marca-signo desempenha um papel 

fundamental na construção e no desenvolvimento do “nós”, isto é, no existir da relação 

marca-consumidor. Essa marca-signo, por se tratar de um universo simbólico, objetiva e 

compreende uma série de qualidades que a identifica para aqueles que com ela interagem. 

Essas qualidades quando valoradas pelos sujeitos relacionais, os direcionam a estabelecerem 

relacionamentos profícuos.    

Nesse sentido, o signo é determinante para que a dinâmica relacional marca-

consumidor possa existir, pois é por meio dele que os parceiros conscientizam-se da 

socialização primária da marca, a ponto de reconhecerem e confiarem nela, posto que, devido 

a essa socialização ser homogênea e segura, o “nós” torna-se preditivo, o que propicia a 
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relação em si e o fortalecimento dos laços relacionais. Ademais, é por intermédio do signo 

que a marca e o consumidor percebem o status e o prestigio social os quais emanam do 

“nós”, possibilitando aos mesmos adquirir por meio do engajar no relacionamento, o 

passaporte para o consumo elitizado. 

 A marca gera identificação com o consumidor por meio das objetivações que ele 

realiza acerca das bases tipificadoras da mesma, bem como da relação, visando aprimorá-las 

para possibilitar o bem-estar dos parceiros, assim como o do bem-comum. Em outros termos, 

a marca identifica-se com o consumidor à medida que ambos convergem para um mesmo 

fim, ou seja, construir um “nós” em que se sintam bem e à vontade.  

 Ao construir a identidade do relacionamento marca-consumidor como “a casa”, ou 

seja, ao propiciar no “nós” a emergência da “casa” em detrimento da “rua”, a marca objetiva 

para si e ao consumidor um “espaço” [“nós”] permeado pelas relações de afeto, 

familiaridade, amizade, segurança, hospitalidade, confiança, reciprocidade, 

comprometimento, transparência e cooperação entre os parceiros. No relacionamento marca-

consumidor “a casa” ambos os parceiros são pessoas, pois, através da formula da humanidade 

são “seres”-cidadãos da relação, os quais no “nós” sentem-se reconhecidos, à vontade, 

confortáveis e íntimos nesse “nós”. Portanto, essa identidade de “a casa” para o 

relacionamento marca-consumidor fortifica e desenvolve os laços relacionais do “nós”, 

fazendo com que os parceiros intencionem a relação como um “ambiente caseiro”, o qual 

possibilita aos mesmos “saciarem” sua falta, atingindo dessa maneira a sensação de 

completude por intermédio do “nós”.  

 Contudo, não adianta objetivar a relação como “a casa” se os parceiros não 

intencionam as tipificações do “nós” (bem como do outro) como valentes e relevantes. 

Assim, a identificação dos parceiros para com o relacionamento (e o outro) irá depender da 

relevância e a valência que esse “nós” possui para eles. Desse modo, ambos os parceiros por 



 

 

355

 

meio do ato do cogito intencionam que a socialização primária da marca, as tipificações do 

relacionamento e as bases tipificadoras dos parceiros são relevantes e de valor para si, para o 

outro e para o “nós”, pois possibilitam o emergir da “casa” na “rua”. 

Devido ao cliente competente ser a razão do existir do relacionamento, a marca se 

identifica com ele, apontando a valência que o consumidor possui na construção do “nós”.  

As objetivações realizadas pelo consumidor, em relação à socialização primária do “nós” e da 

marca, são tidas no relacionamento como referências e direcionamentos, os quais visam 

promover o aperfeiçoamento da instituição relacional marca-consumidor. Ademais, o retorno 

do consumidor e a convivência assídua dele no “nós” são formas pela qual o mesmo objetiva 

que a relação é valente para ele, o que faz com que a marca reflita sobre as suas tipificações, 

visando mantê-las e aprimorá-las de forma a intensificar o relacionamento. 

Tendo isso em mente, a re-tipificação da socialização primária da marca e do “nós” é 

uma ato de valência no relacionamento marca-consumidor, pois é responsável em algumas 

circunstâncias pelo “saciar” da falta do desejo do consumidor, por conseguir manter e 

desenvolver os laços de confiança, segurança e afeto da relação, de modo que os parceiros se 

identifiquem uns com os outros e com esse “nós”.  

 É por meio das ações de cidadania promovidas pela marca, que o consumidor objetiva 

sua identificação e respeito para com o “nós”, a ponto de cooperar com ela em prol do bem-

comum, além de querer se fazer existir por intermédio da relação. A aprovação social e o 

status derivado do “estar engajado” no relacionamento marca-consumidor são valorados 

pelos parceiros, pois a felicidade dos mesmo provém do fato deles serem reconhecidos na 

relação e por estarem na mesma. 

 A similaridade da marca para com o consumidor, e vice-versa, no “nós” pode ser 

percebido pela convergência existente entre eles, isto é, além da similaridade, o ato de 

convergir engloba também a tendência dos parceiros em unirem-se em torno de um fim 
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comum, a saber, a consecução do relacionamento marca-consumidor. Nesse sentido, o 

desenvolver do “nós” depende em parte dos parceiros convergirem quanto as suas percepções 

sobre as bases tipificadoras da socialização primária da marca e do “nós” (i.e., seguras e 

confiáveis),  assim como no que diz respeito aos valores e às atitudes (e.g., exercício da 

cidadania), posto que tal convergência faz com que os parceiros se identifiquem com o 

relacionamento. 

 O relacionamento desenvolve-se à medida que a marca e o consumidor se percebem 

reconhecidos uns pelos outros, pelo “nós”, assim como pelo “ele” (aqui representado pelos 

amigos e família). Diante do exposto, a marca e o consumidor fortificam os laços do “nós” 

quando percebem que por meio de suas objetivações, eles são valorizados e reconhecidos 

como “seres” competentes no “nós” e pela sociedade. O reconhecimento no relacionamento 

marca-consumidor propicia assim a emergência da confiança, respeito e do afeto, 

possibilitando assim o fortalecimento dos laços relacionais. Em outras palavras, o cotidiano 

de vida no “nós família” propicia a marca e ao consumidor que experienciem a sensação do 

sentir-se em “casa”, fortificando os laços de intimidade, de forma que os parceiros tenham a 

percebam que são reconhecidos no “nós”.  

No fenômeno relacionamento marca-consumidor, o respeito mútuo é de fundamental 

importância para o existir do “nós”, posto que, é por meio dele que os parceiros durante suas 

interações relacionam-se com atenção, profunda deferência, consideração e reverência. A 

construção do respeito no “nós” depende, então, do desempenho dos papéis de ambos os 

parceiros. O sentimento de respeito no “nós” é objetivado quando o consumidor intenta a 

persona como “a marca”, pois ele percebe que a mesma é confiável e segura, além de valorar 

as tipificações dela, o que possibilita a construção da relação. No intuito de instituir o 

respeito no relacionamento marca-consumidor, a marca por meio da diafaneidade da sua 

socialização primária, objetiva ao consumidor um “nós” transparente, para que o mesmo 
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respeite o justo valor dela e da relação. Já a marca sinaliza seu respeito para com o 

consumidor quando se preocupa em objetivar ao mesmo um “bom atendimento”, visando 

“saciar” a falta do cliente competente, para que ele retorne ao “nós”.  

 Os parceiros realizam seus julgamentos no que se refere ao relacionamento marca-

consumidor, bem como a sua dinamicidade e socialização primária, baseados em princípios 

éticos e de cidadania, posto que, esses princípios permeiam as relações existentes entre os 

sujeitos relacionais, e conseqüentemente, a maneira como objetivam suas ações no “nós”. 

 No que tange a questão da cidadania no relacionamento marca-consumidor, ambos os 

parceiros nessa dinâmica dialógica intersubjetiva assumem a condição de “seres”-cidadãos, 

ou seja, cliente competente e praticante reflexivo.  

 Diante do exposto, devido ao consumidor na relação ser consciente (por meio da 

reflexividade) dos seus direitos e deveres para com a marca e o “nós”, ele assume a condição 

de sujeito-cidadão (cliente competente). Assim, é por meio do exercício da cidadania no 

“nós”, que o consumidor (juntamente com a marca) consegue atingir a satisfação “plena”, 

bem como possibilitar o bem comum. Além disso, ao ser cônscio da identidade (socialização 

primária) da marca e do “nós” e por exigir a objetivação dessa socialização, o consumidor é 

intencionado pela persona como cliente competente (i.e., “ser” reflexivo). Portanto, o 

consumidor – enquanto “ser”-cidadão – exerce sua cidadania no “nós” quando, ao se mostrar 

consciente da socialização primária da marca e do “nós”, ele (por meio de suas objetivações) 

exige o cumprimento da mesma, visando não somente seu bem-estar (egoísmo) ou da marca, 

mas também o bem-estar da díade (i.e., relacionamento marca-consumidor), assim como, a 

felicidade da comunidade como um todo. 

Por possuir um senso de alteridade aguçado, bem como de dever moral, o cliente 

competente é capaz de refletir na relação com marca, se as normas da socialização primária 

do “nós” (e a dos parceiros) devem ser quebradas, pois caso elas não estejam “saciando” a 
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falta dos parceiros, ou seja, não lhes permiti terem a sensação de completude, tão pouco estão 

contribuindo para o bem comum, tais normas devem ser re-tipificadas. 

 A persona exerce sua cidadania na dinâmica dialógica intersubjetiva marca-

consumidor quando objetiva o seu dever moral de propiciar bem-estar do cliente competente 

(cuidar da saúde dos consumidores) no relacionamento, ou seja, à medida que se preocupa 

com o tipo de experiência que as tipificações da mesma podem proporcionar ao consumidor 

no “nós”. Por meio desse ato de cidadania, a marca objetiva manter uma imagem positiva de 

sua identidade perante o cliente competente, de forma que ele confie nela e na relação, 

intensificando os laços do “nós”,  possibilitando assim a existência do “nós”. 

 As ações de cidadania da marca no relacionamento ficam ainda mais evidentes por 

intermédio da empatia dela para com o consumidor. Assim, é pela experiência vivida no 

cotidiano do “nós”, que a persona  aprende o valor que as objetivações do cliente competente 

possuem para o aprimoramento das tipificações “atuais” da marca, e conseqüentemente, para 

a redução dos riscos da relação, no ímpeto de propiciar bem-estar ao consumidor, 

possibilitando dessa maneira a longevidade da relação. 

 A marca também aponta sua veia cidadã no “nós” ao promover uma ação que visa em 

cooperação com o consumidor propiciar o bem comum. Essa cooperação ocorre devido ao 

consumidor identificar-se, confiar e valorar esse ato da persona. Além disso, a cidadania da 

marca é exercida quando ela objetiva a norma da “consciência de limpeza”, ou seja, à medida 

que ela se conscientiza do dever de não poluir (e do respeito para com) a vizinhança e ao 

meio ambiente. 

 O exercício da cidadania, bem como as demais ações dos parceiros do relacionamento 

marca-consumidor são guiados e embebidas por princípios éticos e morais. Esses princípios 

determinam e legitimam na instituição “nós” as normas, regras, padrões e valores a serem 

seguidos pela marca e pelo consumidor no ímpeto de harmonizar suas objetivações no que 
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tange a relação, bem como fazer com que os mesmos desenvolvam um “nós” profícuo para 

ambos. Baseados na ética e na moral, os sujeitos relacionam conseguem distinguir no “nós” 

se determinada(s) regra(s) e objetivação(ões) são justa(s) ou injusta(s), certa(s) ou errada(s), o 

que é de vital importância para o perdurar do relacionamento, posto que, a longevidade da 

relação, depende dos parceiros serem éticos uns com os outros.  

 A questão da ética no relacionamento marca-consumidor faz-se presente por 

intermédio do utilitarismo da regra, ou seja, à medida que os parceiros intencionam o 

dogmatismo da socialização primária como uma regra geral de ação do “nós” que deve ser 

cumprida e respeitada, haja vista que, é por meio dessa norma reguladora que os parceiros 

conseguem atingir o bem-estar (felicidade) próprio, o do outro e do “nós”. Com isso, os 

parceiros identificam-se com a relação, e com o outro, por percebê-los como seguros e 

confiáveis.  

 Porém, devido à marca e ao consumidor possuírem diversos desejos, sendo esses 

desejos líquidos, em algumas circunstâncias a aplicação dessa regra universal de ação torna-

se inviável, a ponto de não possibilitar o existir do “nós”. Assim, apoiado pelo conhecimento 

adquirido no vivido do relacionamento marca-consumidor, os parceiros,  mesmo 

descumprindo com o dogmatismo da socialização primária, podem por intermédio do 

utilitarismo da ação romper em algumas situações particulares (quando, por exemplo, os 

laços de afeto, confiança e comprometimento são fortes) com as normas da socialização 

primária do “nós”, re-tipificando-as, no ímpeto de assegurar a felicidade dos mesmos na 

relação, sem necessariamente estarem sendo antiéticos. 

 A felicidade dos parceiros no “nós” é um dos principais norteadores da existência dos 

princípios éticos no relacionamento marca-consumidor. Valendo-se da doutrina da virtude, a 

marca visando “saciar” a falta (felicidade) do consumidor, objetiva as suas tipificações de 

forma que o cliente competente a intencione (e o “nós”) como sua “casa”. Assim, a felicidade 
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é alcançada pelos parceiros quando eles por intermédio do “nós” atingem a sensação de 

plenitude. Além disso, como essa relação é uma “troca de felicidades”, é por através da 

felicidade do consumidor, que a marca realiza-se no “nós”, e vice-versa.   

 Dando continuidade, a compreensão da ética nos relacionamentos marca-consumidor   

depende do entendimento dos princípios e do dever moral que permeiam essa relação. O 

dever moral é manifesto no “nós”, à proporção que a marca é empática (alteridade) para com 

o consumidor, ou seja, quando ela sinaliza querer incorporar-se no consumidor, para 

compreender a complexidade da subjetividade e das objetivações do mesmo, visando a 

felicidade do cliente competente, no intuito de desenvolver, nutrir e fortificar os laços do 

relacionamento. Em outros termos, ao se colocar no lugar do consumidor, a marca entende a 

importância que é compreender os pensamentos e sentimento do mesmo para com ela e o 

“nós”, pois é com base nisso ela consegue objetivar uma relação empática, calorosa e 

permeada de respeito e sinceridade, visando aprimorar os laços do “nós”, “saciando” assim 

os desejos do mesmo. A norma intersubjetiva do “tratar bem” é intencionada pelos parceiros 

como uma das objetivações da existência do dever moral no relacionamento marca-

consumidor. De fato, conforme essa norma a persona trata bem o consumidor, e vice-versa, 

por que ambos por meio de ato reflexivo têm a consciência do desprazer que é ser tratado 

mal, portanto eles objetivam “tratar bem” o outro, porque não gostariam de ser tratados mal. 

  No relacionamento marca-consumidor, a questão do sistema ético igualitário (justiça 

distributiva) é de fundamental importância para o existir do “nós”. Conceitos como igualdade 

e liberdade são centrais para compreensão da questão da cidadania e da ética nos 

relacionamentos marca-consumidor, posto que, nessa relação os “seres”-cidadãos (i.e., 

parceiros) são considerados iguais e todos têm direito à liberdade. 

 Dito isso, sob a égide da ética igualitária, a marca por intenciona o relacionamento 

como uma família, percebendo que no “nós” o consumidor é igual. Sendo assim, a persona 
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não deve possuir qualquer tipo de discriminação para com ele, pois, desde que venha a 

“saciar” a sua falta na marca, deve ser tratado com igualdade. Portanto, a marca julga correto 

propiciar ao consumidor a mesma experiência de consumo na relação, de forma que ele se 

perceba no “nós” como igual, assim como valorado no relacionamento. 

 No fenômeno em questão, a homogeneização das bases tipificadoras da marca e do 

relacionamento indicam que o princípio da ética igualitária é aplicável no “nós”, posto que, 

como  os dogmas da socialização primária do “nós” (e da marca) são e devem ser objetivados 

de forma igual para o consumidor (não importando as “necessidades particulares”, tão pouco 

as contribuições realizadas pelos consumidores) em quaisquer circunstâncias espaço-

temporal, o consumidor identifica-se e confia na marca e na relação, por conta da 

preditividade e segurança das mesmas, tornando o existir do “nós” possível.  

 A igualdade no relacionamento marca-consumidor é utilizada como uma forma de 

controlar a liquidez dos desejos dos parceiros, de forma a enaltecer os dogmas da 

socialização primária da marca, legitimando para os parceiros o porquê dessa ser tão rígida, 

possibilitando dessa maneira a existência de tal relação. Vale salientar que aplicação dos 

princípios norteadores da ética igualitária não visa realizar a emergência da “rua” na relação 

marca-consumidor, mas sim é uma maneira de fazer valer um dos princípios balizadores da 

cidadania, ou seja, a igualdade.   

 Entretanto, conforme elucidado anteriormente, no “nós” às vezes faz-se romper com 

as normas de sua socialização no ímpeto de “saciar” a falta dos parceiros. Todavia, esse 

quebra da socialização primária não ocorre em quaisquer circunstâncias, ou seja, quanto mais 

fortes forem os laços afetivos do relacionamento, maior a possibilidade dos parceiros 

romperem com as normas da socialização primária do “nós”, aplicando o princípio da norma 

de necessidade, e quanto menor forem esses laços, mais os sujeitos relacionais irão utilizar-se 

da norma de igualdade. 
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 Como o relacionamento marca-consumidor é uma “díade simétrica”, é através da 

imparcialidade que a marca objetiva seu senso de justiça no “nós”. Desse modo, quando os 

direitos dos parceiros estão em jogo, à justiça faz-se presente nas relações à medida que a 

persona não dá preferência a nenhum dos parceiros por meio de arbítrio subjetivo. 

 Devido à dinâmica dialógica intersubjetiva marca-consumidor ser assimétrica, por 

causa da alternância de poder e controle, bem como pela presença de interdependência entre 

os parceiros do relacionamento, a eqüidade no “nós” não significa que haja igualdade de 

esforços entre a marca e o consumidor, mas sim que há um certo “equilíbrio” entre eles. 

 A transparência na relação é objetivada pela marca como uma forma do consumidor 

se conscientizar do que poderá ganhar do “nós”, caso se esforce para se engajar e desenvolver 

em tal relacionamento. Ou seja, baseado na justiça por mérito, os parceiros confrontam os 

ganhos/as perdas derivados dos esforços/da falta de esforços dependidos por eles na relação, 

percebendo se o “nós” é ou não eqüitativo (justo). A norma intersubjetiva do “tratar bem”, 

assim como o reconhecimento mútuo é intencionado pelo parceiro como indicadores de que o 

relacionamento marca-consumidor é eqüitativo. Em outros termos, a relação marca-

consumidor é considerada eqüitativa, à medida que os parceiros desenvolvem um “nós”, o 

qual eles percebem ser uma troca mutuamente benéfica. 

 A confiança não se institucionaliza no relacionamento marca-consumidor 

imediatamente. Ela é algo a ser alcançado por meio da historicidade da relação e da crença 

consecução das objetivações futuras, ou seja, a confiança emerge no “nós” à medida que os 

parceiros se comprometem a cumprir o que fora ou será prometido, assim, a sucessão de 

promessas cumpridas é que irá manter a integridade da identidade dos parceiros e da 

instituição relacional. Em suma, a confiança pode ser entendida como um fenômeno 

dialógico intersubjetivo que compreende um “ato de fé”, uma crença que os parceiros 

depositam uns nos outros e no “nós”, como uma forma de terem a “certeza” de as coisas 
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acontecerão conforme o previsto. A confiança nas relações marca-consumidor reside nos 

indivíduos, mas também nos sistemas abstratos.  

 A confiança emerge na relação marca-consumidor com o aumento dos laços afetivos, 

bem como quando os parceiros acreditam na reciprocidade estabelecida, na competência 

deles em aprimorar a relação, e na possibilidade deles cooperarem visando o bem comum. 

Assim, o cotidiano da relação, possibilitam a marca e o consumidor instituírem a confiança 

no “nós” por meio da reciprocidade intersubjetivamente legitimada.  

 Ao transparecer para o consumidor sua predisposição em intencionar as objetivações 

do mesmo como direcionamentos seguros que influenciam no aprimoramento das bases 

tipificadoras do “nós”, a ponto de re-tipificá-las, a marca sinaliza para o cliente competente 

que ele pode confiar na mesma, pois ela o percebe como um cúmplice, comprometido com o 

desenvolvimento do “nós”. Dessa forma, a marca sente-se segura na relação, por que confia 

que as objetivações do consumidor visam propiciar o bem-estar dela, dele e do 

relacionamento. Diante do exposto, a reputação, integridade e honestidade dos parceiros 

contribuem para a emergência da confiança no relacionamento marca-consumidor.  

 A existência de fortes laços de afeto no vivido dos parceiros da dinâmica relacional 

possibilita o emergir da confiança no “nós”. Ao intencionar a relação marca-consumidor 

como uma “troca de felicidades”, a marca objetiva seu interesse e preocupação em propiciar 

ao consumidor uma relação em que ele intencione como sua “casa”, pois é através da 

sensação do “sentir-se bem em casa” proveniente do cliente competente que a persona atinge 

a “plenitude”. Então, é por intermédio da “troca de felicidade” que o consumidor confia na 

marca e na relação, retornando à “casa”, visando à longevidade do “nós”.  

 A confiança na relação marca-consumidor é intersubjetivamente legitimada quando os 

parceiros depositam suas crenças no “bom funcionamento” e na objetivação “perfeita” do 

dogma da socialização primária do “nós” (sistema abstrato) durante a dinâmica relacional. A 
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objetivação desse dogma conforme o previsto reduz o risco da relação, aumentando dessa 

forma a confiança que os parceiros possuem no sistema abstrato. O cumprimento desse 

dogma é tão importante que, caso ele não seja “perfeitamente” objetivado, a confiança na 

relação pode ser comprometida.  

 Ao cooperar com as ações de cidadania promovidas pela marca em prol do bem 

comum, o consumidor sinaliza para a persona que confia nela e no relacionamento, de fato, a 

confiança é construída à medida que o cliente competente acredita, gosta, incorpora e ajuda a 

marca a realizar essas ações de cidadania por considerá-las fidedignas. 

 A confiança na relação marca-consumidor também é influenciada pelo risco que a 

mesma pode suscitar nos parceiros, então, confiança e risco são duas dimensões relacionais 

interdependentes. Em outras palavras, a percepção do risco por parte da marca e do 

consumidor no “nós” irá ser altamente influenciado pelo grau de confiança que os parceiros 

depositam em tal relacionamento. Portanto, a confiança normalmente minimiza a percepção 

dos riscos aos quais os parceiros estão sujeitos no “nós”. 

 Em vista do exposto, no intuito de reduzir as incertezas e conseqüências negativas da 

relação, a marca – por ser consciente de que o consumidor confia na socialização primária da 

persona – objetiva “perfeitamente” sua socialização, pois ela é cônscia de que essa 

objetivação auxilia na redução do risco (principalmente físico) que porventura a relação 

possa propiciar aos parceiros. A preocupação com o risco de não “saciar” a falta do 

consumidor, a ponto do mesmo romper a relação com a marca, faz com que ele objetive o 

dogma da socialização primária da marca conforme o prometido pelos ritos do “nós”, 

reduzindo assim as incertezas que poderiam emanar, caso tais “ritos” não forem cumpridos. 

 Outra forma de minimizar os riscos do relacionamento marca-consumidor é através 

das objetivações que os consumidores realizam sobre as tipificações “atuais” da marca e do 

“nós”, pois como são intentados pela marca como direcionamentos confiáveis e seguros, tais 



 

 

365

 

objetivações auxiliam a persona a aprimorarem as bases tipificadoras do “nós”, reduzindo 

assim os risco dessa relação. 

 O desenvolvimento da confiança no relacionamento marca-consumidor também é 

proporcionado através da objetivação de uma relação transparente. Assim, é por meio da 

transparência das normas da socialização primária do “nós” (sistema abstrato) que a marca 

fortifica os laços de afeto com o consumidor, possibilitando ao mesmo que se conscientize e 

respeite o valor dessas normas, a ponto de confiar no “nós” devido ao acréscimo dos níveis 

de confiança dos parceiros no outro e na instituição relacional, proporcionado pela 

preditividade e segurança dessa socialização.  

 A segurança é intersubjetivamente construída na relação marca-consumidor, posto 

que, não é suficiente a marca objetivá-la no “nós”, se o consumidor não se identificar com as 

tipificações que promovem tal segurança, e vice-versa.  

 Dessa forma, é por meio da marca-“signo” que os parceiros percebem e tem a 

sensação de segurança, confiança e valência no “nós”. Dito isso, o ato de fazer com que os 

parceiros percebam segurança na relação marca-consumidor é pontuado por meio da 

objetivação das bases tipificadoras do “signo”, com o intuito de que os mesmos as intencione 

como sua “casa”. A homogeneização e a preditividade da socialização primária da marca são 

apercebidas pelos parceiros como responsáveis pela institucionalização da segurança no 

“nós”.  

  A segurança também é construída na relação por meio das objetivações do 

consumidor para com as tipificações da marca e do “nós”, ou seja, por intencionar o mesmo 

como um “ser” competente, assim como a existência de fortes laços de intimidade dos 

parceiros fazem com que essas objetivações do cliente competente sejam percebidas pela 

marca como direcionamentos seguros, os quais influenciam no aprimoramento do 

relacionamento marca-consumidor.  
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 O ato de comprometer-se na relação marca-consumidor não é somente uma 

“obrigação” da marca para com os seus consumidores, tão pouco um “dever” dos clientes 

para com ela, mas visa também o aprimoramento do “nós”, assim como o bem-comum. O 

comprometimento, dessa forma, é um fenômeno construído intersubjetivamente. 

 Devido ao consumidor ser intencionado pelo praticante como a razão do existir do 

“nós”, a marca desenvolve um “senso de obrigação” no que se refere a “saciar” a falta do 

mesmo, o que a faz se sentir comprometida em propiciar ao cliente competente (por meio das 

tipificações da marca e do “nós”) uma relação na qual ele possa ter a sensação de 

completude, vislumbrando assim que o mesmo se identifique com ela e com o “nós”, 

passando a intencionar o relacionamento como sua “casa”. O ato de cuidar do consumidor é 

uma das formas pela qual a marca se compromete em objetivar no “nós” a norma 

intersubjetiva do “tratar bem”. O compromisso da marca para com essa norma é tamanho que 

ela é capaz de sacrificar-se pelo consumidor, a fim de “saciar” sua falta, para que o mesmo 

retorne sempre à marca, viabilizando assim a continuidade do “nós”. Além disso, o 

comprometimento da marca para com o existir do “nós” faz com que ela seja, sob certas 

circunstâncias, capaz de quebrar as normas da socialização primária da marca e do “nós” no 

ímpeto de “saciar” a falta do cliente competente e assim fortificar os laços relacionais. 

 No relacionamento marca-consumidor, a marca é comprometida no “nós” em 

objetivar os dogmas de sua socialização primária, pois ela é consciente de que o consumidor 

interage com a mesma por confiar nessa socialização. Assim, ao objetivá-la de forma 

homogeneizada a persona está “assegurando” ao consumidor que o prometido será cumprido, 

o que torna o relacionamento seguro e de confiança, fortificando os laços relacionais, 

“garantindo” assim a continuidade do relacionamento marca-consumidor. Por meio do 

cotidiano da relação à marca conscientiza-se de que o consumidor é comprometido com o 

relacionamento, quando ele realiza objetivações que visam ajudar a persona a aprimorar suas 
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tipificações, e conseqüentemente, aprimorem o “nós”, possibilitam a emergência de uma 

relação profícua. 

 A cooperação entre os parceiros pode ser observada no “nós” quando eles se aliam 

objetivando o bem comum para a sociedade, mais especificamente, tal fato ocorre quando a 

marca, ao promover programas de ação comunitária, consegue fazer com que o consumidor 

intencione tais programas como dignos de crédito (fé), tendendo a consumir os artefatos da 

persona como forma de ajudar e apoiar essas ações da marca, visando o bem-estar da 

sociedade. 

 A socialização primária da “nós” é institucionalizada pelos parceiros por meio do 

desempenho É nele que estão “inseridos” os mecanismos de legitimação (i.e., poder, controle 

e competência), os quais perpetuam e dão o caráter de legitimo as normas do relacionamento 

marca-consumidor, assim como a própria relação. Em vista disso, o poder se faz presente no 

“nós” como uma forma dos parceiros exigirem ou imporem que a socialização primária da 

relação, acordada entre eles, seja cumprida conforme o instituído. Como na relação entre 

marca e consumidor há alternância de poder e controle, bem como existe interdependência 

entre eles, ou seja, como durante a dinâmica dialógica intersubjetiva a marca pode possuir um 

grau de poder maior que o consumidor, e vice-versa, em essência, os relacionamentos marca-

consumidor são assimétricos. Tal assimetria relacional é benéfica à relação, pois ela é 

permitida e desenvolvida devido aos parceiros reconhecerem que, em algumas circunstâncias, 

um deles possui mais competência para atender às demandas requeridas da outra parte 

durante a dinamicidade do “nós”, possibilitando o emergir de um relacionamento profícuo. 

Todavia a “sensação” de simetria faz necessária no relacionamento marca-consumidor, pois é 

ela que perpassa aos parceiros a sensação de que eles são iguais, e que ambos possuem os 

mesmos deveres e direitos no “nós”, pois são “seres”-cidadãos do mesmo. 
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 No vivido partilhado com o “nós”, a marca aponta o outro como detentor de poder na 

relação, quando o intenciona como a razão do existir da marca e do relacionamento. O poder 

do consumidor é reconhecido pela marca por meio da objetivação do “ato de pagar”, posto 

que, tal objetivação desperta na persona seu senso de obrigação no que se refere a objetivar 

as suas tipificações no “nós” conforme intersubjetivamente legitimado, no intuito de prover o 

existir da relação marca-consumidor. Além disso, nessa dinâmica dialógica intersubjetiva, é 

por intermédio da historicidade do “nós” que a marca se conscientiza de que as objetivações 

do cliente competente à marca e ao relacionamento, configuram a existência e a influência do 

poder do consumidor na relação, já que, tais objetivações são apercebidas pela persona como 

direcionamentos seguros e confiáveis, que devem ser levados em consideração para que a 

mesma possa aprimorar as suas bases tipificadoras. Portanto, por valorar as objetivações do 

consumidor, bem como por considerá-las fidedignas, a marca é capaz de re-tipificar as suas 

tipificações, visando manter a relação, de forma que consumidor se identifique com o “nós”. 

 O poder da marca é legitimado no “nós” à proporção que o consumidor percebe e 

reconhece que ela por ser um “ser” competente, é capaz de objetivar a socialização primária 

da persona e do relacionamento como instituído pelos parceiros. Contudo, o poder da mesma 

emana no “nós” de acordo com sua capacidade de transcender em certas circunstâncias os 

dogmas da socialização primária, no intuito de entregar ao consumidor o objeto do desejo, 

para que o mesmo possa ter a sensação de “completude”. 

A questão da competência dos parceiros, então, está intimamente relacionada com o 

grau de poder dos mesmos no relacionamento marca-consumidor, posto que, quanto mais o 

consumidor percebe que a marca é competente, maior é o seu poder perante o cliente 

competente, e vice-versa.  A competência da marca no “nós” provem e é cristalizada da sua 

capacidade em objetivar na relação os dogmas da socialização primária do relacionamento, 

proporcionando um “nós” que seja benéfico aos os parceiros. Nesse sentido, quanto mais 
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competente a marca for, mais o consumidor será receptivo em estabelecer e manter relações 

de longo prazo com ela, haja vista que, o cliente competente perceberá que o relacionamento 

é permeado de confiança, transparência, segurança. A marca reconhece que possui 

competência no “nós” quando o consumidor por meio de suas objetivações (e.g., elogios) a 

conscientiza de que esta desempenhando bem o seu papel no relacionamento. Essa 

competência da marca também emerge, em algumas circunstâncias, no “nós” de acordo com 

sua capacidade de romper com os dogmas da socialização primária, objetivando o 

“diferencial” ao consumidor, visando a felicidade do mesmo.  

 A competência do consumidor deriva das suas objetivações para com as tipificações 

da marca e do “nós”, de fato, devido a persona aperceber tais objetivações como seu como 

artefatos importantes que a direcionam a aprimorar as tipificações “atuais” da marca, no 

intuito de adaptá-las para fortificar os laços relacionais. Assim, o consumidor percebe-se 

como competente no relacionamento quando a marca valora suas objetivações para com o 

“nós”.   

 Os parceiros percebem que o relacionamento marca-consumidor é competente à 

proporção em que ele consegue “saciar” a falta dos mesmos. Assim, o engajar da marca e do 

consumidor no “nós” é influenciado pela capacidade dos parceiros em objetivarem o objeto 

do desejos dos mesmo, tornando-os “novamente” “seres unos”. 

 O controle é um dos mecanismos legitimadores mais utilizados para preservar a 

socialização primária do relacionamento marca-consumidor. Diante do exposto, os 

pressuposto do processo de racionalização da sociedade “McDonaldizada” compõe a 

estrutura de controle do “nós”, a qual é responsável pelo controlar do desempenho dos papéis 

dos parceiros na relação, no intuito de perpetuar a longevidade da mesma. Dessa forma, na 

percepção da marca e do consumidor, tal controle baseado na racionalização reduz as 

incertezas, imprevisibilidades e  ineficiências que porventura possam ser produzidas pelos 
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parceiros enquanto interagem, acarretando assim, no aumento da confiança no “nós” e, 

conseqüentemente, no acréscimo dos laços afetivos, contribuindo para o existir do 

relacionamento marca-consumidor. 

 De fato, a homogeneização da socialização primária da marca permite aos parceiros 

possuírem um maior conhecimento e “domínio” sobre a dinâmica do “nós”, devido à alta 

capacidade de previsibilidade do relacionamento.  O controle no “nós” visa fazer garantir aos 

parceiros que, no cotidiano do “nós”, os dogmas da socialização primária da marca sejam 

objetivados como o prometido.  

 No relacionamento marca-consumidor é no momento da interação que se pode 

vislumbrar a emergência da heterogeneização das socializações secundárias dos parceiros no 

“nós”.  A adaptabilidade no relacionamento marca-consumidor torna-se uma constante entre 

os parceiros, posto que devido, a relação ser uma dinâmica dialógica intersubjetiva, no 

cotidiano do “nós”, os parceiros, visando manter e desenvolver a relação, adaptam-se às 

demandas requeridas pelo outro, a ponto de re-socializar as suas tipificações primárias, no 

ímpeto de “saciar” suas faltas. De fato, o ato adaptativo dos parceiros aumenta a confiança, a 

atratividade e o afeto na relação. A dinâmica adaptativa ocorre também quando a marca 

percebe que não está objetivando sua socialização primária da forma institucionalizada no 

“nós”. Nesse sentido, a persona [re]adapta suas tipificações como uma forma de “retomar” a 

“correta” objetivação de sua socialização primária no relacionamento, “perdida” com os 

desvios ocorridos na relação. 

 Devido à volatilidade dos desejos dos consumidores e ao dinamismo do ambiente, a 

marca percebe a importância de se [re]inventar no “nós”, re-tipificando sua socialização 

primária para “saciar” a falta do consumidor, possibilitando assim a existência da relação. 

Além disso, para se adaptar a essas mudanças, a marca investe em ações (e.g.,  treinamentos 
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e acréscimo de McOfertas) como forma de aprimorar as suas tipificações “atuais”, tornando a 

dinâmica adaptativa possível. 

 Dando continuidade, embora seja consciente de que não deva romper sempre com o 

dogmatismo da socialização primária da persona, a marca quebrar as normas estabelecidas, 

no intuito de fortalecer os laços afetivos e de confiança com o consumidor, construindo uma 

relação mais próxima com ele, no intuito do mesmo intencionar o “nós” como sua “casa”. As 

ações adaptativas, dessa forma, visam proporcionar bem-estar (felicidade) aos parceiros da 

relação marca-consumidor. Vale salientar que quanto mais fortes forem os laços de afeto 

entre a marca e o consumidor maiores são as possibilidades deles quebrarem com as normas 

do “nós”, no ímpeto de fazer com que o relacionamento exista. 

 Devido ao relacionamento ser fenômeno intersubjetivo em que a marca e o 

consumidor buscam por meio dele a sensação de “completude”, o existir do “nós” depende 

de ambos os parceiros se adaptarem às demandas requeridas pela relação para se tornarem 

objeto do desejo do outro. Entretanto, não é qualquer ato adaptativo que contribui para a 

existência do relacionamento, de fato, a re-tipifcação deve ser intencionada pelos parceiros 

como relevante e valente. 

   Diante do exposto, apesar dos parceiros estarem sob a égide da socialização primária 

do relacionamento marca-consumidor, as interações entre eles não são iguais devido às 

socializações secundárias advindas dos mesmos serem distintas. Nesse sentido, embora a 

socialização primária seja a mesma, as diversas socializações secundárias provindas dos 

parceiros (advindas da intersubjetividade no “nós”) ocasionam diferenças nos 

relacionamentos marca-consumidor.  

 Os relacionamentos marca-consumidor não são permeados apenas por regras e 

normas formais, pois a informalidade faz-se necessária em algumas situações para o 

estabelecimento e desenvolvimento do “nós”. Nesse sentido, os laços de afeto no “nós” 
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possibilitam a emergência de normas relacionais informais, posto que, é através da 

compreensão da falta do consumidor e do estabelecimento de laços de intimidade com ele, 

que a marca consegue por meio da objetivação de sua socialização secundária, objetivar “o 

algo a mais” ao mesmo, bem como relacionamento permeado de afeto, transparência, 

confiança e segurança, rompendo assim com o dogmatismo de sua socialização primária, no 

ímpeto de “saciar” a falta do cliente competente, para que ele se identifique com a persona e 

com o relacionamento.  

 Todavia, vale salientar que nem sempre todas as adaptações objetivadas pelos 

parceiros são realizadas na informalidade da socialização primária do “nós”. O dogmatismo 

da socialização primária da marca representa uma regra formal que deve ser objetivada no 

“nós”, portanto, os esforços que porventura os parceiros realizem para [re]estabelecer esse 

dogma  não são tidos como adaptações informais, mas sim, eles estão atuando no formalismo 

da relação. 

 A cumplicidade dos parceiros no relacionamento marca-consumidor ocorre quando 

eles possuem compromissos e laços afetivos mais fortes com o “nós” do que com o bem 

comum. Assim, a marca e o consumidor são cúmplices da relação quando eles, mesmo sendo 

conscientes de que não devem romper com as normas do dogma da socialização primária do 

“nós”, objetivam o utilitarismo da ação para “saciar” a falta dos mesmos, em detrimento do 

utilitarismo da regra, compactuando com uma “heresia”, em prol do existir do 

relacionamento.  

 A existência do relacionamento marca-consumidor poder ser averiguado por meio da 

interdependência entre os parceiros, na verdade, não há relação entre os sujeito relacionais,  

se eles não exercerem influência, poder, controle, confiança e afeto entre si. Assim, conforme 

exposto anteriormente, a alternância de poder nesse “nós” aponta que ambos os parceiros 

relacionais exercem influência mútua, o que configura a interdependência. 
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De fato, a interdependência é institucionalizada no relacionamento marca-

consumidor, à medida que as objetivações de ambos os parceiros são intencionadas como 

direcionamentos que visam o aprimoramento da relação, a ponto de influenciar o 

desempenho de papeis dos sujeitos relacionais. Ao intencionar o “nós” como uma “troca de 

felicidades”, a marca sinaliza a existência da interdependência na relação, pois, a felicidade 

da persona é alcançada por meio da felicidade do consumidor, e vice-versa. Além disso, 

devido ao “nós” ser uma troca recíproca, a marca necessita do consumidor para existir, assim 

como o cliente competente precisa dela para “saciar” sua falta. Ademais, a norma 

intersubjetiva do “tratar bem” é uma forma que os parceiros possuem para objetivar que eles 

influenciam uns aos outros. 

 Os parceiros do relacionamento marca-consumidor interagem entre si não apenas para 

Ter, mas também para Ser, isto é, os sujeito relacionais engajam em relações não apenas para 

possuir os benefícios funcionais derivados delas, mas sim para, através delas, tentar atingir a 

sensação de completude, ou seja, o “saciar” da falta. Dessa forma, tanto o “nós”, quanto os 

parceiros são no relacionamento marca-consumidor objetos do desejo dos sujeitos. 

Diante do exposto, ao aperceber o consumidor como a razão do existir da marca e do 

“nós”, a persona reflete que as objetivações que o consumidor porventura realize em relação 

à socialização primaria dela e da relação, visam propiciar a ela a sensação de completude. 

Além disso, a questão existencial configura-se no “nós” quando o consumidor interage com a 

marca cooperando com as ações de cidadania da mesma, na esperança de alcançar a sensação 

de plenitude por meio do exercício da cidadania no relacionamento. A marca, então, visando 

proporcionar ao consumidor a sensação de plenitude objetiva sua socialização primária de 

forma que ele intencione a persona e, conseqüentemente o “nós”, como sua “casa”. Ao 

realizar isso, o consumidor percebe-se na relação como pessoa, ou seja, como um “ser”. Em 
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suma, a razão do existir dos parceiros no “nós” é possibilitar a completude dos mesmos. No 

caso da marca, ela é capaz de se sacrificar para realizar isso.  

A retribuição, no vivido dos relacionamentos, faz presente nas relações marca-

consumidor quando os parceiros objetivam ao outro sentimentos de gratidão. A retribuição é 

de suma importância para a compreensão dessa relação, por que a marca estabelece 

relacionamentos com o consumidor, pois ele faz bem a mesma, e vice-versa. Assim, por 

valorar a norma intersubjetiva do “tratar bem” e a socialização primária da marca, o 

consumidor objetiva sua gratidão para com a mesma, por meio dos elogios realizados a 

mesma. Essa retribuição do consumidor pode ser percebida pela marca como gratidão por a 

mesma ter cumprido as suas tipificações no relacionamento conforme o instituído no “nós”.  

 Com isso, os parceiros fortalecem os laços de afeto da relação, pois o consumidor está 

através de suas objetivações agradecendo a marca por lhe propiciar um “nós” que se 

assemelha a sua “casa”, ou seja, uma relação que visa o bem-estar dos parceiros. A 

assiduidade do consumidor para o “nós” “casa”, também, é percebido pela marca como uma 

forma que ele tem para objetivar sua gratidão em relação a ela. Outra forma de retribuição do 

consumidor para com a marca é por meio do boca-a-boca positivo, pois o cliente competente 

objetiva isso para retribuir o “status”, bem como a sensação de sentir-se em “casa” que a 

marca lhe possibilita.  

A identificação, valoração e cooperação do consumidor para com as ações de 

cidadania promovidas pela marca são sinalizadores de que ele é recíproco em relação a 

persona e ao “nós”. A reciprocidade nessa relação é influenciada pelos laços afetivos, de 

confiança, comprometimento e competência, portanto, o cliente competente sente-se à 

vontade para realizar suas objetivações a marca, porque é cônscio de que por ela valorá-las, a 

persona irá ser recíproca ao consumidor visando à longevidade da relação, por meio do 

retorno do mesmo ao relacionamento. A marca, então, é recíproca as objetivações do 
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consumidor por apercebê-las como direcionamentos para fortificar os laços do “nós”, 

construindo assim uma relação profícua. 

No relacionamento marca-consumidor, a norma intersubjetiva do “tratar bem” 

representa a existência da reciprocidade do “nós”, ou seja, a marca trata bem o consumidor, 

esperando que o mesmo objetive o mesmo. Da mesma forma, a “troca de felicidades” no 

“nós” aponta que a reciprocidade é valorada pelos parceiros, pois eles são recíprocos a 

felicidade do outro. A reciprocidade também pode ser observada no relacionamento marca-

consumidor por meio da “troca do obrigado”. Para a marca, é por meio das objetivações do 

consumidor no que diz respeito a sua competência no “nós”, que ela se conscientiza de que 

ele é recíproco para com ela. 

 A familiaridade na relação marca-consumidor é construída à medida que os parceiros 

conscientizam-se da socialização primária da persona e do “nós”, a ponto deles conseguirem 

predizer as objetivações do relacionamento, confiando e identificando-se com o mesmo, 

possibilitando assim o existir do “nós”. A familiaridade com a socialização primária da marca 

e do “nós” permiti aos parceiros perceberem se essa socialização está ou não sendo 

objetivada de acordo com o instituído. Portanto, a objetivação da transparência na dinâmica 

dialógica intersubjetiva contribui para a emergência da familiaridade no “nós”. 

 No ímpeto de fazer com que as tipificações da marca, bem como as do “nós”, sejam 

percebidas pelo consumidor como familiares, a marca as objetiva de forma que ele aperceba 

o “nós” como sua “casa”. Assim, ao propiciar a emergência da “casa” na “rua”, a marca 

objetiva no relacionamento um ambiente permeado de familiaridade, confiança e segurança, 

o qual possibilita o existir da relação marca-consumidor. 

 A homogeneidade da socialização primária da marca contribui para o desenvolver da 

familiaridade no “nós”, pois, devido à socialização primária da marca ser “igual” em todas as 
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circunstâncias espaço-tempo, há, na percepção da persona, uma facilidade do consumidor se 

familiarizar com as tipificações dela e do relacionamento, por se sentir seguro no “nós”. 

 A assiduidade do consumidor ao “nós” é uma outra forma de desenvolver os laços de 

familiaridade, proximidade e intimidade no relacionamento marca-consumidor, já que quanto 

mais assíduo o consumidor for, mais a marca consegue compreender os desejos do mesmo, 

bem como predizer as ações dele, a ponto dela poder objetivar as suas tipificações, ou até 

mesmo romper com essas socialização, no ímpeto de “saciar” a falta do cliente competente, 

visando que ele se identifique com o “nós”. 

 A familiaridade existente no “nós”, então, propicia o desenvolver de vínculos de 

amizade entre marca e consumidor. A amizade na relação facilita a dinâmica relacional entre 

os parceiros, pois, devido a ambos conseguirem predizer as demandas e desejos uns do 

outros, o espaço da “casa” constrói-se no “nós”, possibilitando a longevidade da relação.  

 Diante do exposto, os laços de intimidade e proximidade desenvolvidos na 

historicidade do cotidiano do relacionamento marca-consumidor influenciam na formação 

dos vínculos de amizade no “nós”. Assim, a assiduidade dos parceiros no relacionamento 

contribui para o emergir da amizade no relacionamento marca-consumidor, posto que, 

possibilita aos parceiros terem acesso à subjetividade do outro, o que os levam a 

compreenderem os desejos uns dos outros, permitindo aos mesmos predizerem as ações do 

outro, de modo à “saciarem” as suas faltas.  

 A amizade no “nós” faz com que a marca perceba o consumidor como um parceiro 

confiável. Essa percepção da marca, a possibilita em nome da amizade ofertar o “algo mais” 

ao consumidor, por meio da quebra das normas da socialização primária da persona, 

“saciando” a falta do cliente competente, propiciando um relacionamento confiável, íntimo e 

próximo com o consumidor. 
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 Embora os princípios da ética igualitária versem que os parceiros do “nós” são todos 

os iguais, e, portanto, as interações entre eles devam ser permeadas de igualdade, os laços de 

amizade entre a marca e o consumidor fazem com que ela nem sempre objetive o que seria 

justo, pois ao “abrir uma exceção”, a persona rompe com as normas da socialização primária,  

visando a longevidade da relação e, conseqüentemente, o existir da relação. Ao intencionar a 

relação marca-consumidor como uma “troca de felicidades”, a marca pretende objetivar ao 

consumidor a sensação de amor, para que ele se sinta bem no “nós”, visando assim 

estabelecer laços de amizade com o mesmo, para que o cliente competente identifique com a 

persona, possibilitando a longevidade dessa “troca” e, conseqüentemente, do “nós”. 

 A admiração é uma das formas mais perfeitas de amizade. Em vista disso, o 

consumidor objetiva sua admiração para com a marca, quando a intenciona como “a marca”, 

ou seja, a persona em que ele confia, na qual respeita, sente-se seguro e valora. Outra forma 

do cliente competente objetivar que admira a marca é por intermédio da legitimação das 

ações de cidadania da persona. Por perceber a marca como o “outro eu”, o consumidor 

coopera com ela para propiciar a felicidade do bem comum, além de desejar querer se “tornar 

a marca”.  

 O vivido do cotidiano do relacionamento marca-consumidor conscientiza os parceiros 

da importância de desenvolver laços de intimidade e proximidade. Esses laços permitem a 

marca incorporar o consumidor, o que a auxilia a compreender a subjetividade do mesmo, 

permitindo a persona “saciar” a falta do cliente competente. 

 Ao fazer com que o consumidor intencione a relação marca-consumidor como “a 

casa”, a marca possibilita o desenvolvimento dos laços de proximidade e intimidade no 

“nós”. Além disso, ao objetivar sua preocupação em propiciar bem-estar ao consumidor, a 

persona esforça-se para estabelecer com o cliente um “nós” íntimo e próximo, no qual ele se 

sinta reconhecido, à vontade, “saiba o que vai encontrar lá”, como se estivesse em “casa”. 
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Para tal, a marca quebra com as normas do dogma da sua socialização primária para “saciar” 

a falta do consumidor, estabelecendo com o mesmo um “nós” intimo e próximo. 

 A existência dos laços de intimidade e proximidade no “nós” faz com que o sujeito 

confie nas objetivações do consumidor, pois as consideram direcionamentos seguros que 

influenciam no aprimoramento das tipificações “atuais” da marca e, por conseguinte, na 

longevidade da relação. 

 O existir do “nós” não depende apenas dos parceiros (bem como a relação per se) 

serem atrativos ao longo do relacionamento, mas também deles (e a relação) terem, no 

decorrer das interações, a capacidade de tornarem-se no plano da consciência pelo outro, o 

objeto do desejo do mesmo. Ao se tornarem (sujeitos e “nós”) objeto da falta no 

relacionamento marca-consumidor, os parceiros consegue nessa relação atingir a sensação de 

plenitude, pois é por meio do consumo desse objeto que os termos do “nós” consegue tal 

façanha. Diante do exposto, o relacionamento marca-consumidor dever ser intencionado 

pelos parceiros como seu “eterno” objeto do desejo. 

 Ao “saciar” a falta dos parceiros por intermédio objetivação da “casa” no “nós”, de 

forma que eles se identifiquem com o mesmo, é uma das maneiras que a marca e o 

consumidor possuem de tornarem-se “seres” unos (novamente), posto que, na “casa” os 

parceiros são pessoas, e o atingir da sensação de plenitude ocorre à medida que eles se 

tornam “seres”-cidadão por intermédio do “nós”. Para tal, o dogmatismo da socialização 

primária da marca e do “nós” devem ser objetivados segundo o instituído na relação, 

“saciando” a falta do outro, visando com isso que os parceiros percebam a sensação de 

completude que essa relação lhes propicia, possibilitando, dessa forma, o existir do “nós”.  

 Incorporar-se no consumidor é apercebido pela marca como meio para compreender a 

complexidade da subjetividade dele, tendo acesso aos desejos do mesmo para com o “nós”, a 

fim de “saciar” da falta do cliente competente, no ímpeto de se tornar desejado por ele.  
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  A valoração das objetivações do consumidor (as razões pelas quais a marca intenciona 

as objetivações do como de valor já foram explanadas durante todo o texto) é considerada na 

relação como  forma de fazer com que o cliente competente se sinta bem e à vontade no 

“nós”, estreitando assim os laços de afeto, reciprocidade e retribuição do relacionamento, 

propiciando sobretudo um “espaço” no qual há a possibilidade dos parceiros atingirem a 

completude. Nesse sentido, caso seja necessário os parceiros pode em algumas situações 

romper com as normas da socialização primária do “nós”, para “saciar” o desejo do outro, 

tornando-se assim objeto da falta na relação. 

 O ato de afiliar-se é uma das formas que os parceiros possuem para objetivar um para 

o outro, o seu desejo de querer pertencer ao “nós”. Mais especificamente, por se identificar 

com as ações de cidadania da marca, o consumidor deseja se afiliar a ela (e ao 

relacionamento) para exercer sua cidadania e, através da cooperação com a persona, 

propiciar o bem-estar comum. Devido aos parceiros valorarem o prestígio e a aprovação 

social derivados do relacionamento marca-consumidor, já que, é por meio desse “nós” que 

eles conseguem obter reconhecimento por parte dos mesmos e da sociedade, a busca pelo 

consumo elitizado na relação faz com que os parceiros se afiliem ao relacionamento para 

desfrutarem do status (reconhecimento) que o “nós” lhes propicia. 

 A satisfação dos parceiros no e para com o relacionamento marca-consumidor pode 

ser compreendida em pelo menos três espectros, a saber: por meio do modelo da 

desconfirmação, da questão existencialista e, por fim, como um indicador do prazer. 

 O entendimento da satisfação dos parceiros por intermédio da “lente teórica” do 

modelo da desconfirmação clarifica que a marca na dinâmica dialógica intersubjetiva 

pretende exceder as expectativas um do consumidor, de modo a satisfazê-lo, visando que ele 

retorne à marca e ao “nós”, garantindo assim a longevidade da relação. A marca, então, é 
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consciente de que a satisfação do cliente competente no relacionamento depende dela 

objetivar as suas tipificações de forma que sejam positivamente desconfirmadas por ele. 

 A predição dos atos do consumidor é intentada pela marca como uma outra forma de 

satisfazer os desejos do mesmo. Nesse sentido, a historicidade, os laços de afeto e as 

tipificações funcionais da persona (e.g., treinamento) respaldam a marca a prever a ação e a 

compreender a falta do cliente competente, permitindo-na se antecipar às objetivações do 

mesmo, a ponto de surpreendê-lo através da objetivação do inesperado (“algo a mais”), 

superando assim as expectativas do consumidor. Esse conhecer melhor a subjetividade do 

cliente competente fornece subsídios à marca para satisfazer o mesmo, seja objetivando o 

esperado, como também o diferencial. 

 Por ser consciente dos malefícios que a insatisfação do consumidor pode acarretar 

para a imagem da marca e do “nós”, a persona objetiva a importância que o cumprimentos 

das promessas e da norma intersubjetiva do “tratar bem” possuem para que tal sensação não 

seja experienciada pelo cliente competente. Da mesma forma, a marca é capaz de romper 

com as normas do dogmatismo da socialização primária da marca, sacrificando-se para tal, 

no intuito de não deixar que o consumidor fique insatisfeito com o “nós”, visando assim à 

longevidade do relacionamento em questão.  

 A marca sente-se satisfeita no relacionamento marca-consumidor por meio das 

objetivações que os consumidores realizam acerca da competência da persona em objetivar a 

sua socialização primária como o instituído no “nós”, bem como através das objetivações do 

cliente competente que visam o aprimoramento da relação.  

 A satisfação no relacionamento marca-consumidor também pode ser compreendida 

por meio do “horizonte” da completude, nessa perspectiva, a satisfação recebe a conotação 

do “saciar” a falta. Assim, a satisfação no “nós” está relacionada ao consumo do desejo, ou 

seja, os parceiros relacionais engajam no “nós” para através dele atingirem a sensação de 
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plenitude, “saciando” assim sua falta. Devido aos parceiros serem “seres”-cidadãos no 

relacionamento marca-consumidor, na dinâmica dialógica intersubjetiva eles não buscam 

apenas a completude dos seus “seres”, mas também o “saciar” da falta do outro. 

 Além dessas visões de mundo da satisfação nos relacionamentos marca-consumidor, 

podemos investigar o fenômeno em questão do prazer. O prazer é objetivado no “nós” 

quando a marca sinaliza que se sente feliz em interagir com o consumidor, isto é, é um prazer 

para a marca objetivar as suas tipificações para o cliente competente, pois ela é consciente do 

esforço que o mesmo faz para se relacionarem com a persona. A felicidade dos parceiros, 

então, é uma sensação prazerosa presente na “troca de felicidades” do “nós”. A valoração do 

status proporcionado pelas tipificações da marca, bem como o reconhecimento social 

proveniente desse status, possibilitam ao consumidor sentir prazer no relacionamento. 

 

 

5.3  Qual o significado da relação marca-consumidor sob a 

perspectiva da persona? 

 O relacionamento marca-consumidor é um fenômeno interpessoal cuja construção se 

realiza por meio de uma dinâmica dialética dialógica discursiva intersubjetiva entre os 

parceiros nela envolvidos. De fato, a relação é dialética, pois é o produto da síntese das 

interações dos discursos objetivados pela marca e o consumidor através de comunicação 

dialógica. A intersubjetividade é presente no momento em que esse fenômeno ocorre num 

vivido partilhado pelos parceiros, no qual eles conjuntamente ao se relacionarem, constroem 

um novo “ser”, ou seja, o “nós”, que não pode ser compreendido apenas como a soma de seus 

“eus”, posto que, esse “nós” é composto pelas vozes dos parceiros, assim como pelas demais 

vozes (i.e., “eles”) que partilham de tal “ser”. O caráter interpessoal para um fenômeno que é 
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em essência parassocial emerge da consciência dos “seres” da marca de que no cotidiano de 

vida do “nós”, eles simulam para o consumidor um relacionamento, o qual são a 

antropomorfização da persona, ou seja, a personificação da marca. 

 Diante do exposto, o significado desse relacionamento sob a ótica da marca é 

construído com o desenvolvimento da identidade da relação, julgado por meio dos valores 

éticos e de cidadania, permeado pela presença da confiança e do comprometimento, 

legitimado pelo desempenho, modificado pela interação e fortificado com os laços de afeto. 

A formalização da estrutura que elucida o significado desse fenômeno está ilustrada na 

Figura 3 (5), que segue abaixo: 

 
Figura 3 (5) – Formalização da estrutura do significado do relacionamento marca-

consumidor sob o prisma da persona 

A construção da identidade do relacionamento marca-consumidor torna-se primordial 

para o existir do “nós”, posto que, como os parceiros interagem com o outro baseados na 

forma que eles o intencionam, bem como na maneira como eles crêem que o outro os 

apercebe, é por meio da identificação das bases tipificadoras que a marca e o cliente 

competente engajam, estabelecem, desenvolvem e nutrem a relação. Dessa forma, é através 

da identidade da relação que os parceiros se conscientizam da socialização primária que 

permeia o “nós”, permitindo aos mesmos decidirem ou não engajar no relacionamento em 

questão. Essa decisão irá ser influenciada pela predisposição dos parceiros em se 

identificarem com essa socialização do “nós”. Em vista do exposto, no ímpeto de que os 

parceiros identifiquem-se com a identidade do fenômeno relacional marca-consumidor, a 
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marca deve objetivar suas tipificações de forma que o consumidor se perceba na relação 

como um “ser”-cidadão da “casa”. Além disso, dever haver entre os parceiros uma troca 

mútua de reconhecimento e respeito. A convergência em objetivos comuns também contribui 

para que eles se identifiquem com o relacionamento. E por fim, a identificação depende dos 

parceiros valorarem as tipificações do outro e do “nós”, assim como perceberem que são 

valorados na relação.   

 Essa identidade, para não dizer a socialização primária do relacionamento marca-

consumidor, assim como o desempenho dos papéis dos parceiros, ou seja, a relação em si é 

julgada por meio dos princípios éticos e de cidadania. Devido aos parceiros assumirem no 

“nós” a condição de sujeitos-cidadãos, a marca interage com o consumidor (e vice-versa) não 

apenas para “saciar” sua falta, mas também para permiti que ele a “sacie”, assim como para 

possibilitar a felicidade do bem-comum. O dever moral versa justamente a questão da 

alteridade e da empatia no relacionamento como uma maneira dos parceiros compreenderem 

a complexidade da subjetividade do outro, para a partir daí objetivar as suas tipificações de 

modo a possibilitar a emergência de uma relação profícua. A cidadania impacta na ética da 

relação através do principio da igualdade, ou seja, a ética igualitária no “nós” propõe que os 

parceiros sejam iguais, devendo os mesmo não receberem privilégios algum, sendo tratados 

em pé-de-igualdade. Todavia, embora a ética do relacionamento proponha tal conseqüência 

igualitária, a equidade relacional também aponta que os que se esforçarem mais devem obter 

mais ganhos do “nós”. Tal antagonismo é perfeitamente compreensível no fenômeno em 

questão, pois os parceiros aplicam os pressupostos do utilitarismo da regra e da ação para 

distinguirem o que é justo ou injusto, certo ou errado nas diversas circunstâncias espaço-

tempo do relacionamento marca-consumidor.       

 A confiança e o comprometimento permeiam toda a dinamicidade do relacionamento 

marca-consumidor, para não dizer o próprio “nós”. A confiança pode ser depositada nas 
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pessoas (consumidor e “ser” da marca) e no sistema abstrato (socialização primária da marca 

e do “nós”). A confiança enquanto ato de fé, permiti aos parceiros engajarem na relação sem 

maiores preocupações, pois, devido aos mesmos intencionarem o “nós” como “a casa”, a 

relação torna-se previsível, segura e transparente. A socialização primária da marca é um dos 

fatores que mais influenciam na emergência da confiança no relacionamento, de fato, a sua 

homogeneidade, a torna segura e previsível na percepção dos parceiros. A confiança também 

é construída no “nós” quando os parceiros mostram-se dispostos a aceitar as objetivações uns 

dos outro como direcionamentos seguros que irão aprimorar as tipificações da relação. A 

transparência, a objetivação de uma relação transparente, é percebida como influenciadora da 

confiança relacional.  

 O cumprimento das promessas estabelecidas conforme o instituído no “nós” contribui 

para o fortalecimento dos laços de confiança no relacionamento, por conta no aumento do 

“depositar fé” na relação. Na verdade, baseado na historicidade do cotidiano de vida da 

relação, os parceiros tornam-se cônscio se devem ou não confiar nas promessas realizadas. A 

confiança, então, não é construída de forma instantânea, mas sim ao longo das interações e de 

forma intersubjetiva. O comprometimento dos parceiros para com o “nós” realiza-se quando 

eles engajam na relação como uma forma de auxiliar a outra parte, assim como a 

comunidade. Diante do exposto, as objetivações que os parceiros realizam para aprimorar o 

relacionamento são intencionadas pelos mesmos como uma forma que eles possuem para 

mostrar o quão comprometidos estão com a relação. Além disso, por serem cidadãos, a marca 

e o consumidor cooperam, através das ações de cidadania promovidas pela marca, para 

possibilitar a felicidade do bem-comum.     

 A socialização primária da marca e do “nós” só são legitimadas no relacionamento 

marca-consumidor, ou seja, elas só passam a efetivamente existirem enquanto instituição no 

“nós”, por meio do desempenho do fenômeno em questão. È no desempenho que se encontra 
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os mecanismos mais explícitos de controle e poder (pressupostos da racionalização  da 

McDonaldização), os quais além de tornarem legítimos as normas e regras da socialização 

primária do “nós” para os parceiros, também regulam o desempenhar dos papéis dos mesmo, 

de forma que eles não se desviem do que lhes é solicitado pelo relacionamento. Essas normas 

também são asseguradas por meio da competência do parceiros na relação. 

 Entretanto, nem sempre os mecanismos de controle conseguem controlar os parceiros, 

muito menos tais mecanismos conseguem fazer com que as normas devam e possam ser 

objetivadas da forma como foram institucionalizadas no “nós”. Por se tratar de uma 

dinâmica, durante a interação dos parceiros nem sempre há espaço somente para a 

objetivação dessas normas instituídas no “nós”, às vezes para “saciar” a falta do outro, a 

marca tem de romper com essa socialização, re-tipificando-a, e vice-versa. A adaptabilidade 

faz-se presente no relacionamento marca-consumidor como um meio dos parceiros re-

socializarem, re-tipificarem a socialização primária da relação, bem como para ajustar essa 

socialização, caso ela não esteja sendo objetivada como o instituído. Portanto, quando os 

parceiros quebram com as regras dessa socialização, a informalidade emerge no “nós”. A 

adaptabilidade e a informalidade ocorrem no fenômeno em questão por causa da 

heterogeneização da socialização secundária no fenômeno em questão. É na interação que os 

parceiros objetivam a reciprocidade e a retribuição, as quais impactam na longevidade do 

relacionamento marca-consumidor. Assim, é por meio da interação que os parceiros 

conseguem “saciar” a falta, atingindo a sensação de plenitude. 

 A marca e o consumidor objetivam no relacionamento em questão o desenvolvimento 

e fortalecimento dos laços de afeto no “nós”. Assim, baseado no que fora exposto até então, 

para propiciar a longevidade e, conseqüentemente o existir da relação, os parceiros visam 

tornar-se objeto do desejo do outro.  O aumento da familiaridade e da proximidade no “nós” 

possibilitam o aumento da confiança na relação, devido à emergência da segurança e da 
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previsibilidade do relacionamento. Os parceiros objetivam querer se afiliar no “nós”, ou seja, 

querer se fazer existir no relacionamento, pois é por meio dele que os mesmos conseguem 

propiciar felicidade e bem-estar ao outro e a sociedade. Assim, os parceiros conseguem por 

intermédio do “nós” experienciarem a sensação de plenitude, tornando-se “seres” unos. No 

vivido da relação, a amizade é construída no fenômeno em questão através da admiração que 

os parceiros possuem uns com os outros. Na relação os parceiros objetivam propiciar ao 

outro sensações de satisfação e prazer. A satisfação pode ser compreendida por meio da 

superação das expectativas dos parceiros, assim como por meio do “saciar” a falta dos 

mesmos. O prazer emerge no “nós”, quando a marca aponta que se sente feliz em objetivar ao 

consumidor a sensação de completude.    

 À medida que a relação se desenvolve essa formalização das estruturas universais 

aqui exposta, deixa de ter no purismo sua funcionalidade teórica, passando a possuir apenas 

uma função didática. Não estamos dizendo que ela deixa de existir quando a relação atinge 

sua maturidade, mas sim que essas estruturas começam a se aglutinar de tal forma, que elas 

apesar de estarem presentes no relacionamento marca-consumidor não são tão obvias de 

serem percebidas por um observador externo. Contudo, o aumento da complexidade do 

relacionamento, torna mais simples aos parceiros relacionais compreenderem o “nós”. De 

fato, à medida que a relação se desenvolve, a marca e o consumidor vão tendo cada vez mais 

acesso ao mundo da vida um do outro, partilhando seus mundos, a ponto de construírem um 

“novo” mundo intersubjetivo, o qual é composto pelas vozes dos parceiros. Portanto, por o 

relacionamento fazer parte da sua Lebenswelt, eles conseguem perceber essa estrutura 

complexa de forma simples como uma coisa só, parte do seu vivido.  
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APÊNDICE A – Etapas da redução fenomenológica 
 
 Este apêndice foi criado com intuito de ilustrar aos leitores as etapas realizadas nessa 

dissertação para a realização da redução fenomenológica. Ao todo são apresentados três 

quadros elucidativos de tais etapas, a saber: Quadro um, que apresenta a ilustração dos 

fragmentos das unidades de analise; já no quadro dois é ilustrado como desvelamos as 

tipicidades e os mega-temas; e por último, no quadro três são elucidados os significados 

estruturais.    

Trecho Compreensão Relevância 
(1.13) 
  
P: Vou lhe fazer uma pergunta engraçada, o que significa 
pra você ser McDonalds? 
 
CP: Pra mim é, depois obviamente da minha família, 
você tem que ter uma vida pessoal com poucas brigas, 
mais ou menos estruturada, é, pra mim é a minha 
segunda vida, digamos que é a minha segunda pele né, é, 
não só a parte financeira, mas a parte de me projetar 
como pessoa, de me projetar com novos 
relacionamentos, digamos assim, relacionamentos que eu 
falo é da parte de estar em contato com empresários, ter 
o prazer de estar dando essa entrevista pra você, se eu 
não tivesse aqui, obviamente outra pessoa estaria no meu 
lugar. Então, a McDonalds pra mim até então é, só não 
vou largar a minha mãe nem a minha esposa pela 
McDonalds, até agora não senti essa necessidade, mas a 
McDonalds pra mim é a segunda vida, é uma coisa que 
eu quis, é o famoso catchup na veia né, que me 
contaminou e que eu tento contaminar as pessoas do lado 
positivo [...] 

 
(1.13) 
 
Por meio da analogia 
existencial e 
epidérmica, o sujeito 
objetiva 
conscientemente sua 
relação visceral e 
consangüínea com 
outra família 
representada pela 
Marca, relação essa, 
que até então, só não 
superada pelo 
vinculo da família 
nuclear.  
 

 
(1.13) 
 
O sentimento de 
existir na Marca, 
faz com que o 
sujeito por meio 
de reflexão 
identifique-se 
como Ser da 
Marca. 
 
 

 
Quadro 1 – Ilustração dos fragmentos das unidades de significado 
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Quadro 2 – Ilustração das tipicidades e mega-temas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referências Essência (Tipicidade) Mega-Temas 

(4.11) Aspectos emocionais e funcionais do ‘eles’ influenciam 
a relação marca-consumidor. 

 
Subjetividade do ele 

Socialização Primária 
Interdependência 

Competência 
Eficiência 

(4.15) A marca como a casa do outro “a casa” 

(4.4) A marca como segunda casa. 
“a casa” 

Confiança 
Segurança 

(4.8) A marca como um tutor, que proferiu ensinamentos e 
cidadania 

Cidadania 
Aprendizagem 

Mentoria 

(4.12) O outro apercebe a Marca como de status; 
 

Acesso ao consumo 
elitizado 

Similaridade 
Atratividade 
Relevância 
Prestigio 

Prazer 

(4.16) A objetivação das tipificações sensórias influencia a 
relação. 

Tipificações Sensoriais 
Poder 
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Ref. 

 

 
Significados 
Estruturais 

 
Código 

 
Nº  de essências 

CONF Confiança  67 
  

 
 
 
 

Confiança 

(1.2) (1.4) (1.9) (1.5) (1.15) 
(1.18) (1.27) (1.28) (1.29) 
(1.30) (1.26) (1.33) (1.21) 

(1.34) (2.1) (2.11) (2.7) (2.12) 
(2.6) (2.9) (3.15) (3.20) (3.8) 
(3.12) (3.9) (3.5) (3.18) (3.13) 
(4.12) (4.9) (4.5) (4.4) (4.13) 

(4.6) (4.10) (4.14) (5.11) (5.1) 
(5.12) (5.5) (5.7)  (5.6) (5.8) 

(5.14) (5.3) (5.21) (5.17) 

46 

  
Transparência 

 

(3.5) (3.18) (5.12) (5.5) (1.28) 05 

  
Segurança 

(2.6) (2.7) (4.4) (4.12) (4.5) 
(4.9) (4.8) (4.10) (5.7) (1.29) 

(1.30) (3.13) 

12 

 Risco (1.18) (1.29) (4.3) (5.9) 04 
 

Quadro 3 – Mega-temas e significados estruturais 
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APÊNDICE B – Estruturas universais do fenômeno 

relacionamento marca consumidor 

 
C

om
pr

om
is

so

C
oo

pe
ra

çã
o

CO
M

PR
O

M
ET

IM
EN

TO

Tr
an

sp
ar

ên
cia

R
is

co

Se
gu

ra
nç

a
CO

NF
IA

NÇ
A

Fa
m

ilia
rid

ad
e

In
tim

id
ad

e/
Pr

ox
im

id
ad

e

Af
ilia

çã
o

Am
iz

ad
e

D
es

ej
ab

ilid
ad

e

AF
ET

IV
ID

AD
E

Sa
tis

fa
çã

o

Pr
az

er

SE
NS

AÇ
ÃO

R
ec

ip
ro

ci
da

de

R
et

rib
ui

çã
o

C
om

pl
et

ud
e

In
te

rd
ep

en
dê

nc
ia

 

CU
M

PL
IC

ID
AD

E

In
fo

rm
al

id
ad

e

H
et

er
og

en
iz

aç
ão

da
 

so
ci

al
iz

aç
ão

 s
ec

un
dá

ria
AD

AP
TA

BI
LI

DA
DE

Ét
ic

a 
ig

ua
lit

ár
ia

D
ev

er
 M

or
al

ÉT
IC

A

“a
 c

as
a”

C
on

ve
rg

ên
ci

a

Va
lê

nc
ia

/ R
el

ev
ân

ci
a

ID
EN

TI
FI

CA
ÇÃ

O

R
es

pe
ito

RE
CO

NH
EC

IM
EN

TO

ID
EN

TI
DA

DE

DE
SE

M
PE

NH
O

C
om

pe
tê

nc
ia

C
on

tro
le

Po
de

r

IN
TE

RA
ÇÃ

O

JU
LG

AM
EN

TO

Si
gn

o

AF
ET

O

C
lie

nt
e 

Co
m

pe
te

nt
e

Pr
at

ic
an

te
 R

ef
le

xi
vo

CI
DA

DA
NI

A

CO
NF

IA
NÇ

A 
& 

CO
M

PR
O

M
ET

IM
EN

TO

Eq
üi

da
de

Pr
at

ic
an

te
 R

ef
le

xi
vo

C
om

pr
om

is
so

C
oo

pe
ra

çã
o

CO
M

PR
O

M
ET

IM
EN

TO

Tr
an

sp
ar

ên
cia

R
is

co

Se
gu

ra
nç

a
CO

NF
IA

NÇ
A

Fa
m

ilia
rid

ad
e

In
tim

id
ad

e/
Pr

ox
im

id
ad

e

Af
ilia

çã
o

Am
iz

ad
e

D
es

ej
ab

ilid
ad

e

AF
ET

IV
ID

AD
E

Sa
tis

fa
çã

o

Pr
az

er

SE
NS

AÇ
ÃO

R
ec

ip
ro

ci
da

de

R
et

rib
ui

çã
o

C
om

pl
et

ud
e

In
te

rd
ep

en
dê

nc
ia

 

CU
M

PL
IC

ID
AD

E

In
fo

rm
al

id
ad

e

H
et

er
og

en
iz

aç
ão

da
 

so
ci

al
iz

aç
ão

 s
ec

un
dá

ria
AD

AP
TA

BI
LI

DA
DE

Ét
ic

a 
ig

ua
lit

ár
ia

D
ev

er
 M

or
al

ÉT
IC

A

“a
 c

as
a”

C
on

ve
rg

ên
ci

a

Va
lê

nc
ia

/ R
el

ev
ân

ci
a

ID
EN

TI
FI

CA
ÇÃ

O

R
es

pe
ito

RE
CO

NH
EC

IM
EN

TO

ID
EN

TI
DA

DE

DE
SE

M
PE

NH
O

C
om

pe
tê

nc
ia

C
on

tro
le

Po
de

r

IN
TE

RA
ÇÃ

O

JU
LG

AM
EN

TO

Si
gn

o

AF
ET

O

C
lie

nt
e 

Co
m

pe
te

nt
e

Pr
at

ic
an

te
 R

ef
le

xi
vo

CI
DA

DA
NI

A

CO
NF

IA
NÇ

A 
& 

CO
M

PR
O

M
ET

IM
EN

TO

Eq
üi

da
de

Pr
at

ic
an

te
 R

ef
le

xi
vo



 

 

416

 

 

 

APÊNDICE C – Protocolo de entrevista 
 

PERGUNTA CENTRAL: Qual o significado da relação marca/consumidor, sob a 

perspectiva da persona? 

Perguntas de pesquisa Cobertura temática Indagações principais 

Condições Causais 
 

 
Fale-me sobre o que lhe conduziu a 
esta carreira. 

 

Contexto 
(setorial, ontologia regional, 

macro) 

 
Como você (o gerente [nome] da 
McDonalds) descreveria o seu 
relacionamento com o seu 
consumidor? 
 

 
Quais os temas e contextos 
fundamentais a serem 
considerados quanto à 
experiência dos participantes 
da relação? 

Condições intervenientes 
(fatores ambientais e 

organizacionais) 

 
Fale-me sobre o que está 
contribuindo, isto é se algo está 
contribuindo, para você (o gerente 
[nome] da McDonalds)  se relacionar 
com o seu consumidor. 
 

 
Quais os possíveis 
significados estruturais do 
relacionamento sob o 
prisma dos participantes? 
 

Fenômeno 
(relação) 

 
Qual o significado desse 
relacionamento para você? 

 
Ação / Estratégias de Interação 

(decisões junto aos 
consumidores) 

 

 
O que os seus clientes só fazem com 
você (o gerente [nome] da 
McDonalds)? 
 

 
Quais as estruturas comuns 
que precipitam pensamentos 
e sentimentos manifestos nas 
experiências dos 
participantes da relação? 

 
Conseqüências (desempenho, 

crescimento, experiência, 
lealdade, identificação, lucro) 

 
Você (o gerente [nome] da 
McDonalds) se identifica com o seu 
consumidor? 
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APÊNDICE D – Fragmentos de unidades de significado 

oriundos dos relatos dos gerentes 

 Este apêndice é destinado a explicitar ao leitor as unidades de significado, que 

demostraram ter utilidade e significância elucidativa para clarificarmos as essências do 

fenômeno relacionamento marca-consumidor. Essas unidades foram extraídas dos discursos 

dos nossos cinco interlocutores, os quais foram coletados no período de Outubro a Novembro 

de 2003. Estes, somente aqui e agora apresentados, possuem as legendas referendadas na 

seção 3.3 dessa dissertação, assim como as que seguem abaixo: 

P: corresponde a fala do pesquisador 

CP: refere-se ao discurso do co-pesquisador 

 
Unidades de significado do primeiro co-pesquisador (G1) 
 
(1.1) 
 
P: Começando aí, são duas e trinta e cinco né, eu queria que você falasse um pouco sobre o que lhe 
conduziu a essa carreira. 
CP: ...e fui observando a relação do ensinamento que ela te dá com relação à que o cliente tem que ser 
a coisa mais importante do restaurante, não em termos só de compra, é o cliente interno e o cliente 
externo; cliente interno somos nós funcionários que se você tá pelo menos 70% satisfeito 
automaticamente teu cliente sai 100% satisfeito, eu quero buscar sempre a satisfação total dos clientes. 
E aí eu comecei a observar organização, controle, todo o caminho que você faz desde trocar a roupa, tá 
bem, com a aparência bem arrumada pra você poder dar pro cliente, o que o cliente paga ou o que ele 
quer ver é muito importante né, é igual, eu acho que não pela, que a cozinha tem que tá suja, mas essa 
parte de você não pode ter falha na sua casa é a sala, que se eu to na sua casa e olho pra sala 
..automaticamente eu memorizo que a cozinha ta impecável, então a primeira aparência assim é muito 
boa pro cliente, é mais ou menos isso. 
 
(1.2) 
 
CP: ...E aí eu comecei a observar organização, controle, todo o caminho que você faz desde trocar a 
roupa, tá bem, com a aparência bem arrumada pra você poder dar pro cliente, o que o cliente paga ou o 
que ele quer ver é muito importante né, é igual, eu acho que não pela, que a cozinha tem que tá suja, 
mas essa parte de você não pode ter falha na sua casa é a sala, que se eu to na sua casa e olho pra sala 
..automaticamente eu memorizo que a cozinha ta impecável, então a primeira aparência assim é muito 
boa pro cliente, é mais ou menos isso. 
P: E como foi o início dessa sua convivência com o seu consumidor? 
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CP: ... você começa realmente pela cozinha que é pra entender como o lanche funciona, como a 
importância do sabor do lanche pra você ir atender o cliente e passar realmente o sabor do lanche pro 
cliente, que é essa relação, isso foi assim, entre aspas, não tão complicado pelo treinamento interno 
que a McDonald’s tem, já a relação com o consumidor, eu acho importante, pra mim o cliente mais 
importante é aquele que reclama, que o cliente que não reclama, isso pra mim não deixa de ser 
importante, mas é um cliente que não me direciona a melhorar... 
 
(1.4) 
 
CP:...já a relação com o consumidor, eu acho importante, pra mim o cliente mais importante é aquele 
que reclama, que o cliente que não reclama, isso pra mim não deixa de ser importante, mas é um 
cliente que não me direciona a melhorar, então, eu comecei a perceber que os clientes que reclamam 
são clientes que me dão um direcionamento melhor, porque você tem que tá mudando né, você não 
pode tá com o mesmo atendimento o resto da tua vida, tem que tá mudando algumas coisas, não fugir 
dos procedimentos mas modernizando o procedimento... 
P: Como você reconhece que determinada ação do consumidor é importante pra você? 
CP: É, bom aquele, quando ele nos reclama com relação a qualidade, porque é, nós trabalhamos com 
seres humanos né, além da gente trabalhar uma linha dura de limpeza desde, da frente do restaurante, 
mas principalmente lá dentro com produtos ...  
CP: É brincadeira! Pra mim a maior satisfação é essa, quando o cliente elogia o funcionário ali, eu to 
me identificando com um trabalho bem realizado, também não deixo de dar atenção quando ele 
reclama do funcionário né, eu pô, to errando ali, tenho que trabalhar, então, isso pra mim é uma troca 
do obrigado, do sair sorrindo. 
CP: ...eu não sei que eu to fugindo um pouquinho da resposta mas pra mim a qualidade, atendimento e 
qualquer cliente, por pergunta boba que seja, por reclamação boba que seja, a gente tem que escrever 
aquilo pra poder trabalhar. Às vezes é uma coisa boba mas que amanhã pode se tornar uma coisa 
grave, ... 
 
(1.5) 
 
CP: ...É, e você tratar bem as pessoas, você tem por obrigação de preencher quase que uma 
necessidade que as pessoas chegam no teu balcão, às vezes chega clientes com problemas pessoais, 
com problemas profissionais e quando ele vê um sorriso no balcão, quando ele vê um atendimento 
sincero, quando ele vê um certo tempo que você trata com sinceridade, você minimiza isso aí em torno 
de 50% a relação do cliente ou frustração do cliente. A gente faz tudo pra ver o cliente sempre 
satisfeito. 
  
(1.6) 
 
P: Como é que você o Gerente 1 da McDonald’s descreveria seu relacionamento com o consumidor? 
CP: Bom, eu descreveria da seguinte forma: a zona onde eu trabalho é em prol do meu cliente, eu não 
tenho distinção com cor, raça, classe financeira, classe, pra mim se o cara vier comprar um molho 
nuggett’s que custa sessenta centavos, ele tem o mesmo valor do cara comprar seis mac ofertas que 
passa de sessenta reais, ele tem que ser tratado da mesma maneira, e eu luto por isso, é um caminho 
difícil, mas isso é que me motiva porque quando você se sente 100% satisfeito com o teu trabalho 
você ficou acomodado, você não tem que ficar satisfeito com o teu trabalho, você tem que estar 
sempre buscando a melhora 
CP: ...a gente tá agora com um projeto a sensibilidade, que você reduz o preço de hambúrguer, de 
chessburguer que é pra todo mundo comprar, uma coisa que eu fiquei super feliz é daqueles, daquelas 
criancinhas dali que pedem dinheiro no sinal né, lavando vidro do carro, vieram comprar aqui, então 
pra mim isso é uma coisa muito boa, porque você não tem distinção por classe, por pessoas, não 
importa se o cara tá sujo, limpo, cheiroso, pra mim tipo, o que importa é que ele venha consumir no 
nosso restaurante. 
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(1.8) 
 
P: Você acha que o seu cliente também se identifica com você? 
CP: Identifica. 
P: To falando de você, você acha que ele se identifica com você 
CP: É, às vezes eles me chamam quando a coisa não tá andando e aí eu tenho que dar um gás no 
trabalho, dar um gás ou dar um incentivo pras pessoas acordarem, que às vezes você tá meio 
desmotivado até, com algum problema de casa, ou de repente você tá achando que tá fazendo a 
mesma, aí ter o cuidado pras pessoas não fazerem as mesmas coisas todos os dias, a gente tem um 
projeto de treinamento que as pessoas rodam as várias coisas, mas às vezes tem funcionário que tá 
chateado, e às vezes eu tenho que acordar o pessoal né, a galera e às vezes eles não enxergam, pô cara, 
porque tu tá bravo hoje?! O atendimento tá legal, aqui eu gosto de comer, aqui tu tem um atendimento 
diferenciado dos outros, eu gosto de vir aqui, até pelo teu trabalho, não só os clientes como o próprio 
pessoal do shopping né, que sentiram uma mudança, não só graças a mim, mas graças a McDonalds e 
a equipe que eu consegui formar, que eu to formando, que a gente nunca pára de buscar melhora e eles 
identificam que a loja melhorou muito e vem melhorando, obviamente tem falhas né, mas eles nos 
identificam com o nosso atendimento, é um atendimento rápido, é um atendimento cortês, e com 
sinceridade que cliente me dá o retorno e se identifica com a minha pessoa com relação ao meu 
trabalho. O resto é questão de trabalhar o cotidiano mesmo. 
 
(1.10) 
 
CP: ... então a gente briga muito por isso, é pela organização do atendimento, isso é desde uma 
estocagem a uma limpeza, ao contato visual, a aparência do funcionário, como barbas, as unhas, 
batom, não ter um cheiro muito forte de perfume, a gente procura ser o mais discreto possível, mas, 
porém agressivo na parte de vender, na parte de atender, porque a gente não tem outro recurso a não 
ser pedir pro cliente pagar o nosso salário através de uma maneira correta de atender, é você tem que 
analisar assim, que lá vem o meu salário, como é que eu queria o meu salário, um pouquinho, 
recheado, muito? Então como é que o cliente que vai pagar o meu salário quer ser atendido? Ele quer 
ser atendido em 100% de acerto. 
 
(1.12) 
 
P: Que tipo de experiência você quer provocar no seu cliente? 
A: Bom, pra mim é uma coisa que eu falo sempre na reunião, com o meu gerente né, com o meu 
franqueado, e na reunião de posicionamento com os funcionários, a gente tem quatro horários, que é o 
horário de oito horas da manhã, entra a equipe de abertura, tem o horário de meio dia que entra a 
equipe do almoço, depois eu tenho o horário intermediário, que é de quatro ás oito que é o pessoal do 
jantar, digamos assim, é o pessoal noturno, e tem o horário também de quatro ás vinte e três, 
dependendo da dificuldade, que é o pessoal do fechamento, a gente tem a abertura de loja que é pra 
limpar, aí a gente obviamente tem alguma sujeira, tá sempre limpando mas limpar equipamento, e tem 
que ter o fechamento que lava toda a loja, sanitariza a loja. A relação que a gente, eu repito isso 
sempre, que atender bem é se colocar no lugar do cliente né, o quão você gostaria de ser tratado, e 
vender um produto de qualidade, não adianta só você tá sorteando brinde, botando propaganda em 
televisão, porque você tá criando, se você não cumprir com aquilo lá tem um lado negativo, porque? 
Porque se tu chamou o cliente pro teu restaurante, você garantiu pra ele que ia atender bem, ou vender 
um produto de qualidade, se você não faz vira uma arma negativa né, um cliente insatisfeito ele 
consegue contaminar 16, 14 a 16 pessoas negativamente, enquanto um satisfeito é de dois a quatro 
pessoas, então é, pra mim, eu não sei que eu to fugindo um pouquinho da resposta mas pra mim a 
qualidade, atendimento e qualquer cliente, por pergunta boba que seja, por reclamação boba que seja, a 
gente tem que escrever aquilo pra poder trabalhar. Às vezes é uma coisa boba mas que amanhã pode se 
tornar uma coisa grave, desde o atendente, por exemplo, os pirráias no balcão, ou não lavar as mãos, 
desde o atendente de repente coçar por intuito displicente, coçar a cabeça e não lavar as mãos, então é 
relação, quando eu falo de qualidade é tudo, desde a limpeza do funcionário entrar na área a vender o 
produto, não é só questão do produto em si, é a qualidade do funcionário, é a qualidade do ambiente, e 
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a qualidade do restaurante que tem que fazer a diferença, e isso eu tenho que trabalhar o dia todo que é 
pra não perder cliente, minha relação é não perder cliente, conquistar cliente, é isso que eu tenho que 
fazer arduamente e até agora não tenho tomado nenhum tipo de remédio, pelo menos não tive 
necessidade até agora, mas se eu tiver que tomar eu tomo pra não perde cliente 
 
(1.13) 
 
P: Vou lhe fazer uma pergunta engraçada, o que significa pra você ser McDonalds? 
CP: Pra mim é, depois obviamente da minha família, você tem que ter uma vida pessoal com poucas 
brigas, mais ou menos estruturada, é, pra mim é a minha segunda vida, digamos que é a minha 
segunda pele né, é, não só a parte financeira, mas a parte de me projetar como pessoa, de me projetar 
com novos relacionamentos, digamos assim, relacionamentos que eu falo é da parte de estar em 
contato com empresários, ter o prazer de estar dando essa entrevista pra você, se eu não tivesse aqui, 
obviamente outra pessoa estaria no meu lugar. Então, a McDonalds pra mim até então é, só não vou 
largar a minha mãe nem a minha esposa pela McDonalds, até agora não senti essa necessidade, mas a 
McDonalds pra mim é a segunda vida, é uma coisa que eu quis, é o famoso catchup na veia né, que me 
contaminou e que eu tento contaminar as pessoas do lado positivo, sei que quem cresce, quem batalha 
tem críticas, mas as críticas é só pro nosso benefício né? Se você é uma pessoa que só cresce sem ter 
dificuldade, você cresceu sem pegar experiência, sem pegar maturidade, você cresceu por, digamos 
assim, por mais mérito da sorte do que de um fruto de um trabalho bem feito, então, as críticas e as 
dificuldades só nos engrandecem. 
 
(1.14) 
 
CP: Porque a gente começou a, ela vinha todo dia né, e aí a gente começou a ter uma certa, uma certa, 
digamos assim, intimidade com ela, dentro do nosso limite de consumidor e empresa, e aí a gente 
pegou pela identidade dela né, ela passou um cheque, a gente pegou pela identidade dela, anotou e aí 
marcou o dia e o Funcionário W que é o nosso gerente de área, ele também pegou um grau de amizade 
com ela, que até ela só vinha procurar Funcionário W, muitas vezes o cliente se identifica até com o 
funcionário, que não deixa de ser McDonalds, ... 
CP: O Ronald? É. 
P: E é funcionário da McDonalds? 
CP: Funcionário da McDonalds, a McDonalds banca pra ele, ele já veio aqui desfilou em carro de 
bombeiro, ele____ 
P: Não, não, não, eu to falando do Ronald. 
CP: Pessoa? 
P: Esse aí! 
CP: Pronto, é esse mesmo! 
P: Mas, eu não to falando pessoa não, to falando  
(falam ao mesmo tempo) 
CP: Brasil tem um. 
P: Não, to falando desse que tá aqui todo dia. 
CP: Ah, ta, ta. 
P: Não to falando do que, é como se eu tivesse falando de papai noel e do homem vestido de papai 
noel; papai noel, esse Ronald aí, eu não posso entrevistar ele porque ele não existe fisicamente, mas 
está dentro de cada um de vocês, tá entendendo? 
CP: Ah, entendi. 
P: Pois é, pra mim esse é o verdadeiro McDonalds. 
CP: É como você ficar mais amoroso no natal mesmo sem ter papai noel do seu lado né, mas só pelo, 
por saber que papai noel traz coisas boas e você fica mais humano, digamos assim. 
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(1.15) 
 
CP: Enfim eu fico satisfeito, sabe, eu gosto do que eu faço, eu gosto de atender pessoas, eu fico feliz 
quando a pessoa se sente feliz, eu acho que é até um negócio promissor, porque as pessoas hoje 
perdem tempo em fila de banco, estresse com engarrafamento, é, e onde que ele vai ta feliz? Vai ta 
feliz onde ele é atendido bem, como você falou, dependendo do casamento dele, nem em casa ele é 
feliz! Então, ele começa a se identificar onde ele vai se sentir bem, é isso que a gente busca sempre, é, 
pra mim eu sou, eu sou um admirador eterno de pessoas sabe, eu acho que o ser humano é a coisa, 
claro que é a única coisa mais bem feita que Deus criou, porque ele pode se limitar a inteligência dele, 
mas ele, não tem limite para a inteligência, você, e a minha busca é essa, fazer as pessoas se sentir, 
despertar pra o melhor, pra, eu morei no Rio dentro de favelas, convivia com drogados e nunca 
experimentei nada, porque eu olhava, eu aprendia com os erros das pessoas, claro, eu tentava tirar 
meus colegas mas eu aprendi que aquilo tava errado, então, eu não ia ser preconceituoso nem ia 
recriminar eles, eu ia aprender com aquele erro, pra mim fazer a pessoa melhor, entendeu? Então isso 
é uma questão de valor, eu tento me valorizar, me amar, que aí eu to passando o amor sincero pros 
outros, não adianta eu ser um cara revoltado, ou não rir pra ninguém, ou ser um cara ranzinza, querer 
que as pessoas riam pra mim, não consigo passar isso, então, eu tenho que tá bem, então, essa é a 
troca, essa linha é uma troca válida, atender pessoas e ter pessoas me convidando como vocês me 
convidaram pra fazer isso, isso pra mim já é uma realização pessoal e profissional muito grande. 
 
(1.16) 
 
P: Ok, você o gerente, da McDonald’s, se identifica com o consumidor? 
CP: Identifico, geralmente é o que eu falei pra você. 
CP: É mais satisfatório pra mim quando o cliente elogia um funcionário né, pra mim é mais importante 
que elogie o funcionário do que a minha pessoa, porque meu trabalho tá ali naquele, naquela 
sementinha que eu to plantando agora, pra ser um treinador do futuro, pra ser um gerente do futuro né, 
eu tenho que só ter cuidado pra não treinar demais pra ele não me substituir, pra eu não ficar sem o 
emprego né? (risos). Não, é brincadeira! Acho que_____ 
CP: É brincadeira! Pra mim a maior satisfação é essa, quando o cliente elogia o funcionário ali, eu to 
me identificando com um trabalho bem realizado, também não deixo de dar atenção quando ele 
reclama do funcionário né, eu pô, to errando ali, tenho que trabalhar, então, isso pra mim é uma troca 
do obrigado, do sair sorrindo.... 
CP:...você tem que treinar as pessoas incansavelmente porque o trabalho das pessoas, o seu trabalho só 
aparece através do trabalho das pessoas que você comanda, se não, não tem sentido, você vai ser um 
chefe que vai tá gritando, reclamando o tempo todo, mas a coisa não anda, então aí você perderia uma 
quantidade de cliente boa.... 
 
(1.17) 
 
P: O Gerente 1, me diz uma coisa, você poderia narrar como é o seu cotidiano no trabalho, no dia-a-
dia? 
CP: Posso, posso sim. Bom, na maioria das vezes eu to fechando loja né, que é de quinze a meia noite, 
de três a meia noite, e quando eu chego no restaurante né, obviamente eu cumprimento os 
funcionários, observo se tá tendo algum problema com relação a atendimento, tipo um cliente 
esperando com braços cruzados, ou cliente com a cara não muito boa, eu avalio isso, depois eu entro, 
guardo minha bolsa no meu armário, leio o caderno gerencial, pra ver se tem algum recado do dia, se 
tem algum direcionamento. 
CP: Bom e aí no caderno gerencial a gente tem sempre direcionamento e o que tem que melhorar do 
dia, porque há, tem várias prioridades, prioridades diárias, prioridades semanais e prioridades mensais; 
então a prioridade diária ta sempre relacionada a cliente, por exemplo, falta de produto, ou excesso de 
produto, ou qualidade do produto em si, então eu leio o caderno de gerência, anoto o recado, assino, 
converso com o gerente de plantão do dia né, saber se ele teve algum problema, se teve algum 
problema com funcionário, como tá o plantão dele com relação a satisfação do modo geral, desde 
limpeza a maneira de rodar “brake” dos atendentes, dos funcionários, e chegar até o atendimento né, 
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depois vou, faço uma rota no restaurante, começando pela câmara de congelados, verificando datas, 
quantidades, produtos que tá perto de vencer, produto que possivelmente poderia estar vencendo hoje 
a gente vê o uso e vai descartar obviamente, e depois o mesmo esquema na câmara de resfriados, 
depois passo no estoque, verifico toda a carga seca né, se tem, a rotatividade tá correta, tem o sistema 
PEPS aqui que é o primeiro que entra, é o primeiro que tem que sair, não só pelo custo, mas sim pra 
garantir a qualidade, bate toda a cozinha com relação a estocagem, a data de pães, os pães tem que ser 
datados, você não pode de maneira nenhuma trabalhar com produto vencido, não é só pra dar uma de 
bonzinho, pra dar qualidade pro cliente, é que você pode pegar uma multa com relação a vigilância 
sanitária, então, isso você tem que tá sempre esperto. E o que você tem que entender no trabalho, 
quem trabalha com restaurante e parte alimentícia, que você pode matar e contaminar um cliente, ou 
deixá-lo mutilado, você fica analisando o seguinte: eu to colocando uma coisa na boca, no estômago 
do cliente, então isso é muito grave, é essa a coisa que eu passo pro funcionário, você tá alimentando 
uma pessoa, seu filho, como você queria que ele fosse alimentado, com coisas boas ou com coisas 
ruins? Então é mais ou menos essa a sensação que eu passo pro funcionário, eu ainda dou uma, faço 
uma rota no balcão né, vou na produção, avalio os produtos prontos, rasgo ou degusto um produto, 
vou na torre de bebida degusto as bebidas, a máquina de milk shake, batatas fritas, sorvete, aqui na 
parte de cima, na parte de quiosque, e começo a trabalhar nessas, por exemplo, quanto a gente atendeu, 
quanto a gente deveria ter atendido, qual o valor que o cliente tá fazendo pela compra? Que é o famoso 
‘ticket médio’, você pega o total de clientes e divide pelo número, pela quantidade de vendas que você 
fez né, um valor X de vendas, daí você começa a trabalhar isso com relação ao atendimento e óbvio a 
trabalhar a lucratividade para a empresa né, você não pode só pensar no cliente sem pensar na 
organização da empresa; é uma relação conjunta né, você precisa do cliente, e o cliente, entre aspas, 
necessita de comprar na tua empresa, então é mais ou menos essa a relação diária. 
 
(1.20) 
 
P: Vou lhe fazer umas outras perguntas aqui, depois a gente resolve... 
CP: Eu to indo bem? 
P: Tá ótimo! Tá maravilhoso! Tá tudo certo! Fale sobre o que está contribuindo, isto é, se algo está 
contribuindo pra você, gerente do McDonalds se relacionar com o seu consumidor? 
CP: Uma que eu tenho objetivo né, essa empresa é uma franqueada, eu admiro muito o McDonalds em 
si, a única diferença entre o grupo McDonalds e o franqueado é só a questão de razão social e isso fica 
embutido, porque o cliente vê só o M, então, eu tenho o objetivo de fazer a empresa crescer 
independente de onde eu esteja, como franqueado ou como grupo, eu quero dizer o seguinte, se eu 
faço a minha empresa crescer, automaticamente eu vou crescer junto, então, isso é uma parte de 
motivação pra mim; a outra coisa que a empresa me dá condições de exercer o meu trabalho sem 
quase nenhuma dificuldade, óbvio que tem, porque se não tivesse eu talvez não gostasse de trabalhar, 
as dificuldades, a superação dos objetivos que me motiva a trabalhar. Então, ela me dá condições, me 
dá treinamento, tem cursos que é pra me capacitar a melhorar tanto em comunicação, quanto 
atendimento, e aí tá sempre avaliando o mercado e uma coisa que a gente aprendeu muito é que o 
concorrente também tem pra te ensinar, então a gente não pode se fechar e se limitar ao nosso 
atendimento, a gente tá sempre fazendo cursos aqui, cursos às vezes no Senai, curso pela própria 
McDonalds; eu tive o prazer de ir pra Salvador fazer curso lá, também pago pelo meu franqueado, já 
fui, fiz o curso da Abrasel, cursos de equipamentos pra entender como é que, não consertar em si, mas 
entender como o equipamento funciona, que é pra não quebrar justamente na hora de atender o cliente, 
então, essas coisas me deixam satisfeito até então, e outra que eu quero ver a empresa crescer, e eu 
crescer junto, eu também tenho objetivos próprios. 
CP: [...] é, a gente, no quiosque agente tá com um trabalho de chaveiro, o cliente comprou água mais 
casquinha ele ganha um chaveirinho com os personagens do McDonalds, o Ronald, a Band, o Sheik, 
tem o Papaburguer. A gente tá sempre procurando fazer cursos também, teve aquele curso da Abrasel, 
aqui no Centro de Convenções, eu participei, da linha de estoque, de produto, de atendimento; essa 
troca, não é muito né, mas a gente tá sempre aprendendo né, mas é o pouco que a gente faz com 
relação a isso.” 
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(1.21) 
 
P: O que é que você faz pelo consumidor? Você falou um bocado de coisa de atribuições gerenciais 
né, o que é que, que você faz pelo consumidor? 
CP: Bom, o dono da empresa que é o seu “Y”, ele tá, fez uma parceria com o pessoal que divulga 
filmes do cinema, e a gente, acho que esse mês agora nós vamos estar sorteando seis relógios, 
codificado com filme, o mês passado nós pegamos um vale, umas entradas pro cinema pro filme 
“Procurando Nemo”, e colocamos o adesivo na caixa do Mac lanche feliz, escondido pro cliente 
quando comesse o mac lanche feliz, pegasse no fundo da caixa tinha lá um brinde pra ele, a gente 
procura é, passar a qualidade total porque eu tenho avaliado, uma coisa, isso todo mundo vai levantar, 
deveria ser errado tá falando isso, mas eu to sendo o mais transparente possível, é que o nosso 
mercado, até pela nossa renda aqui de Pernambuco, a gente tem os lanches um pouquinho, um 
pouquinho caro pro consumidor, alguns lanches, não todos, e certamente dá desconto, tem por 
exemplo a ...até três meses atrás, a gente tá agora com um projeto a sensibilidade, que você reduz o 
preço de hambúrguer, de chessburguer que é pra todo mundo comprar, uma coisa que eu fiquei super 
feliz é daqueles, daquelas criancinhas dali que pedem dinheiro no sinal né, lavando vidro do carro, 
vieram comprar aqui, então pra mim isso é uma coisa muito boa, porque você não tem distinção por 
classe, por pessoas, não importa se o cara tá sujo, limpo, cheiroso, pra mim tipo, o que importa é que 
ele venha consumir no nosso restaurante. É, e então o que acontece, você tem que avaliar quanto o 
cliente paga, tem duas coisas que pode salvar qualquer empresa, qualquer negócio, é você atender bem 
e vender produtos de boa qualidade, porque hoje como o mercado tá nervoso você não tem como tá 
dando desconto o tempo todo, então a gente procura de alguma forma com atendimento, com sorteio 
de brinde, cativar o cliente, fidelizar o cliente né. A gente também tá montando a Mac entrega, uma 
entrega delivery né, que é uma coisa complicada porque você vai tá tentando fazer serviço que você 
não tá vendo né, e o nosso produto ele é muito perecível porque ele é sensível, ele tem um raio dentro 
do nosso restaurante depois de pronto de 10 minutos, e as batatas sete minutos, então vai ter que 
estudar um projeto de trânsito pra que o lanche não chegue lá frio, e as batatas murchas, então tudo 
isso é o nosso trabalho de procurar dar pro cliente, eu acho que não é o suficiente ainda, a gente tá 
estudando várias maneiras de buscar, de dar descontos, que hoje desconto é o que o cliente procura né, 
gastar menos, é o que tá fazendo inclusive esse mês, o finalzinho do mês passado entre o dia 20 ao dia 
30 a gente deu desconto no McChina, que era um sanduíche que o cliente tava gostando, e aí pelo 
preço que tava oito e vinte e cinco, a Mcoferta a gente sentiu que deu uma, até porque saiu na 
propaganda, na televisão, isso é um meio muito forte de direcionar pra restaurante, a gente deu 
desconto foi pra seis e cinqüenta, a mcoferta do China. Teve uma liquidação no shopping, no final do 
mês a gente colocou o McBrasil também de oito e vinte e cinco pra seis e cinqüenta, foi colocado no 
jornalzinho do shopping, tudo o mais.  
 
(1.22) 
 
P: Me diz uma coisa, quem influencia, isto é, se alguém influência nessa convivência com os 
consumidores, os seus consumidores?  
CP: O que me influencia e me deixa ás vezes preocupado, mas na maioria das vezes satisfeito, é 
quando eu vou jantar fora, ou comprar qualquer coisa fora né, e eu vejo as dificuldades que as pessoas 
têm em atender, a falta de treinamento; porque a pessoa tem que colocar uma coisa na cabeça, você 
tem que investir primeiro pra depois ganhar dinheiro, não adianta você querer tirar tudo do cliente, ou 
primeiro ganhar dinheiro pra depois treinar, você tem que treinar, no começo é complicado, até você 
formatar equipes, tanto de gerentes como de funcionários, é complicado, mas não tem outro caminho a 
não ser treiná-los, você tem que treinar as pessoas incansavelmente porque o trabalho das pessoas, o 
seu trabalho só aparece através do trabalho das pessoas que você comanda, se não, não tem sentido, 
você vai ser um chefe que vai tá gritando, reclamando o tempo todo, mas a coisa não anda, então aí 
você perderia uma quantidade de cliente boa. Quando eu vou jantar fora ou, até minha ida ao 
supermercado, eu vejo a frieza do atendente que às vezes não olha pra tua cara, ele não te, ele nem fala 
com você, não pergunta se você está insatisfeito com o atendimento, óbvio que certamente não é culpa 
dele, eu sempre culpo a empresa por não tá avaliando isso, ou não ter treinado e investido no 
funcionário. Então, muitas vezes as pessoas criticam muito o funcionário, mas não é, você tem que 
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primeiro verificar o que é que a empresa investe, a McDonalds gasta muito em treinamento, é uma das 
empresas que mais gasta em treinamento no mundo, ela primeiro treina, dá condições, desde 
equipamentos a te graduar pra atender ao próprio cliente, a você se sentir satisfeito com o atendimento. 
 
(1.24) 
 
 P: Vou te fazer uma pergunta, o que os seus clientes só fazem por você? 
CP: Bom é, eu procuro, (risos), essa pergunta é, o que eles fazem por, bom, é, a gente tá, deixa ver se 
eu consigo explicar pra você, a gente tá fazendo um treinamento que há muito tempo eu aprendi no 
Rio e isso também influenciado e me espelhando nesse consultor que eu falei, o “Y” também tentou, 
agente tá sempre implantando isso aqui, é de perguntar pro cliente como ele foi atendido, tem também 
essa pesquisa de praça, que é feita mensalmente direcionada pela McDonalds, como ele se sentiu no 
atendimento nosso aqui, eu não vou falar pra vocês que eu não tenho escutado algumas reclamações 
né, que aí eu seria perfeito e a loja estaria vendendo muito, mas eu tenho poucas reclamações aqui, 
tanto é que qualquer pessoa que quiser fazer levantamento no jornal desde a época que nós assumimos 
tem poucas, mesmo que tiver eu acho, eu pude conversar pra resolver são três reclamações, são quatro 
anos de operações. Então, o que os clientes fazem comigo é muitas vezes é me dar um respaldo do 
nosso atendimento, porque o nosso atendimento aqui é diferenciado, porque na maioria das vezes eles 
procuram o atendente não encontram, tem que ir até o caixa, e os caixas, não só no McDonalds como 
em outros restaurantes, e eu sei que a gente tem um pouquinho de gasto com mão-de-obra, mas é o 
que eu falei pra você, tá tentando gastar agora pra lucrar na frente e o cliente vai ser a coisa mais cara 
do mercado daqui há uns dez anos na frente; não só pela quantidade de concorrência que aparece, mas 
porque as pessoas não estão sabendo ainda, não tem, tão correndo atrás de atender bem o cliente. Uma 
pesquisa que esqueci de te dar também com relação a treinamento..., é que o shopping aqui também 
tem o projeto talento, que é de seis em seis meses, ele tá tendo agito mensal, às vezes ele abre semanal, 
projeto talento, aqui no shopping, onde eu também escrevi funcionários que ele, tem vários projetos, 
de gestão de estoque, de excelência no atendimento, tudo que você possa agradar o seu cliente; então, 
digamos que o meu salário serve mais pra pagar minhas necessidades pessoais e quando você falou do 
que o cliente me dá, ele às vezes me dá um sorriso, às vezes me agradece pelo atendimento, aí me 
deixa bastante satisfeito com o meu trabalho, é como se ele fosse o meu patrão me falando que eu tô 
indo bem ou que eu tenho que melhorar mais ainda, é isso que os clientes me dão. 
CP: É brincadeira! Pra mim a maior satisfação é essa, quando o cliente elogia o funcionário ali, eu tô 
me identificando com um trabalho bem realizado, também não deixo de dar atenção quando ele 
reclama do funcionário né, eu pô, tô errando ali, tenho que trabalhar, então, isso pra mim é uma troca 
do obrigado, do sair sorrindo, quando você tá atendendo as criancinhas no balcão, você tá projetando o 
seu cliente do futuro, então, aquela criança você tem que é, pensar amanhã, depois de amanhã ele vai 
ser um adulto que vai vir consumir aqui no meu restaurante, talvez eu não esteja mais aqui. 
P: Tem alguém que tenha lhe influenciado? 
CP: Tem, no Rio eu me espelhei muito no consultor, o nome dele era Fulano, ele antes de ser consultor 
era meu gerente, e às vezes eu ficava olhando aquele cara preocupado com o atendimento do cliente, e 
procurando entender porque a preocupação dele, e comecei a ver que, quando eu tava há quatro anos 
atrás no Rio, o mercado não era tão difícil como é hoje e ele já tinha essa visão, se você não tratar bem 
hoje você vai pagar caro amanhã, se você não treinar bem hoje vai pagar muito caro amanhã. Então, o 
meu franqueado, obviamente o “Y”, que além dele gostar muito que a gente atenda bem o cliente tem 
a parte financeira dele, que ele colocou o negócio pra ganhar dinheiro, que ninguém hoje vai colocar 
negócio pra ter prejuízo, mas então, é a satisfação de me direcionar como atender bem o cliente, tem a 
própria McDonalds que também me treinou pra isso né, ele foi passou um ano treinando em São 
Paulo, pra pegar essa experiência de atendimento; essas pessoas me influenciam fora outros 
consultores aqui, tem o “X”, que veio de Brasília pra cá, o “Z”, que foi um gerente formado ali no 
clube português e hoje é consultor, é eu procuro me espelhar nas coisas boas que a McDonalds tem e 
procurar aprender com os erros dela também pra não errar, não cometer os mesmos erros. 
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(1.27) 
 
P: Como você reconhece que determinada ação do consumidor é importante pra você? 
CP: É, bom aquele, quando ele nos reclama com relação a qualidade, porque é, nós trabalhamos com 
seres humanos né, além da gente trabalhar uma linha dura de limpeza desde, da frente do restaurante, 
mas principalmente lá dentro com produtos ...equipamentos, com gel bactericida pra formar películas 
na mão pra proteger qualquer tipo de bactéria porque você não tem como eliminar as bactérias 
totalmente, mas a gente, ela é nossa vizinha passiva, ela tá limitada a não nos, ela não consegue nos 
incomodar, então, a gente trabalha sempre essa linha de tentar eliminar, ou tentar fazer com que ela 
nos, não prejudique a empresa, e, mais pra mim, fugindo um pouquinho do atendimento, a qualidade é 
tudo porque é muito frustrante, não só no McDonalds mas em qualquer lugar, a pessoa te garantir um 
determinado negócio, falar que funciona daquele jeito, quando você chegar em casa, ou mesmo na 
hora de consumir não tá daquele jeito, aquilo ali você acabou com a sua imagem, ele pode, 
dependendo da personalidade do cliente, ele pode voltar irritado pro seu balcão, o funcionário que tava 
na frente não teve culpa disso e vai ficar frustrado, nunca mais ele vai atender o cliente daquela 
maneira, porque ele vai ficar inseguro, então, pra mim a parte de qualidade, o que você ta vendendo, é 
fundamental pra você fidelizar cliente. 
CP: [...] reclamação boba que seja, a gente tem que escrever aquilo pra poder trabalhar. Às vezes é 
uma coisa boba mas que amanhã pode se tornar uma coisa grave, desde o atendente, por exemplo, os 
pirráias no balcão, ou não lavar as mãos, desde o atendente de repente coçar por intuito displicente, 
coçar a cabeça e não lavar as mãos, então é relação, quando eu falo de qualidade é tudo, desde a 
limpeza do funcionário entrar na área a vender o produto, não é só questão do produto em si, é a 
qualidade do funcionário, é a qualidade do ambiente, e a qualidade do restaurante que tem que fazer a 
diferença,[...] 
 
(1.29) 
 
P: Deixa eu te fazer uma pergunta, vocês convivem aqui todo dia, você deve já reconhecer aquele 
cliente que vem sempre? 
CP: Tenho, tenho, tenho, vários, vários, vários. 
P: Mesmo que a pessoa não fale com você isso... 
CP: Não, tenho, tenho, tenho; tem um rapaz, o consumidor J, que ele às vezes tá sem dinheiro né, ele 
ás vezes quer passar cheque pra tantos dias né, eu ganho atrasado, ele ficou bravo comigo, na maneira 
não muito, como é que eu posso, não agressiva mas bravo na maneira até de brincar né, e eu dei mole 
na parte financeira e o cheque acabou entrando, aí ele pô ia cancelar, ia cancelar a minha conta, o 
cheque entrou, rapaz, você deu mole aí! Não mas, aí  eu falei bom, vamos fazer o seguinte, quando 
você não tiver dinheiro eu vou fazer um vale, tu lancha, depois você vem aqui e paga, é a única 
maneira que eu tenho de te ajudar, de não te perder como cliente né. Tem um cliente, tem um cliente, 
eu não lembro bem o nome dele... (outra pessoa?) que tá atendendo, mas eu falo com ele assim, até 
uma falha minha não perguntar o nome dele, quando ele veio mais ou menos na escada, que ele vem 
mais na parte da manhã as pessoas já sabem que ele vai pedir McFish, aí já pede pra ativar, aí quando 
ele chega ele já fica surpreso porque as pessoas já conhecem ele, e ele ter o trabalho de 
obrigatoriamente, não só pela parte da segurança, cheques roubados, mas a gente sempre pede o cartão 
ou identidade pra identificar o cliente, então tem que chamar pelo nome, senhor consumidor J, senhor 
Fulano, senhor Sicrano, até pra você ir identificando o nome da pessoa, e é muito gostoso, o cliente ele 
gosta de ter atenção, ele não foge disso, ele quer ser enxergado, pra isso ele não vai botar uma 
melancia na cabeça, óbvio, mas ele gosta de ser enxergado e é muito bom quando você tá num 
determinado, na fila do caixa dizendo e o cara, seu consumidor J venha cá que eu vou lhe atender 
agora, o cara, ele vai se sentir satisfeito de uma maneira que não, que o valor do lanche ainda é 
insuficiente pra pagar esse atendimento, entendeu? 
 
(1.33)  
 
P: Eu vou lhe fazer uma pergunta mais cabeça (risos), o que você tem feito pra o seu cliente se 
considerar, eu também sou McDonalds? 
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CP: É, já falei pra vocês que a empresa investe muito em atendimento né, a McDonalds em si, mas o, a 
gente procura é, entender a necessidade dele, falei sobre o cliente do mcfish, que quando ele vem lá 
em baixo o pessoal já pede o mac fish, porque sabe que ele vai pedir mcfish, pra ele não esperar e que 
fique surpreso, então o que a gente busca pra o cliente falar que é McDonalds é tentar, e na maioria 
das vezes a gente consegue, é oferecer o algo a mais pro cliente, às vezes o cliente não espera, a gente 
põe um cook’s na bandeja, isso você não pode fazer todo dia, isso aí é de vez em quando, quando é um 
cliente assíduo do nosso restaurante, a gente tem uma cliente, o nome dela é Cristiane, que ela é louca 
por isso aqui, ela só compra aqui no McDonald’s porque, não só pelo atendimento porque a 
McDonalds em si tem o atendimento muito, muito diferenciado das outras, dos outros restaurantes, e 
isso comprova em números e até porque pelo menos até então a gente tá em número um em fast-food 
no mundo, em volume de venda, em volume de atendimento, em tudo. E, só que você consegue 
identificar as lojas através dos gerentes, ela começa a ganhar uma embalagem através do seu trabalho, 
tanto é que a cliente adora comprar aqui porque no dia do aniversário dela a gente fez, colocou ela 
aqui no salão, deu um sandey pra ela, tiramos fotos com ela, e ela ficou surpresa, então isso pra gente 
ela tem a nossa cara, a cara do McDonalds “T”, e ela só vem aqui. 
P: Como você descobriu o aniversário dela? 
CP: Porque a gente começou a, ela vinha todo dia né, e aí a gente começou a ter uma certa, uma certa, 
digamos assim, intimidade com ela, dentro do nosso limite de consumidor e empresa, e aí a gente 
pegou pela identidade dela né, ela passou um cheque, a gente pegou pela identidade dela, anotou e aí 
marcou o dia e o Funcionário W que é o nosso gerente de área, ele também pegou um grau de amizade 
com ela, que até ela só vinha procurar Funcionário W, muitas vezes o cliente se identifica até com o 
funcionário, que não deixa de ser McDonalds, então ás vezes ela já chama, eu quero ser atendido pela 
aquela, por fulano, por sicrano e tal, então ás vezes o cliente se identifica com o funcionário pelo 
atendimento bom; não é que os outros funcionários não atenderam ele bem, mas só que aquele 
funcionário deu algo a mais que eu tanto busco, de repente ele sorriu mais, ele conseguiu preencher de 
maneira mais rápida a necessidade do cliente, então, essas coisas a gente procura buscar né, é um 
universo de informações que é o cliente que é inesgotável né, se você procura se espelhar e atender, e 
atender, e atender bem, você descobre coisas simples que pode fazer uma diferença tremenda amanhã. 
 
(1.34) 
 
CP: [...] Uma pesquisa que esqueci de te dar também com relação a treinamento..., é que o shopping 
aqui também tem o projeto talento, que é de seis em seis meses ela tá tendo agito mensal, às vezes ele 
abre semanal, projeto talento, aqui no shopping “T”, onde eu também escrevi funcionários que ele, tem 
vários projetos, de gestão de estoque, de excelência no atendimento, tudo que você possa agradar o seu 
cliente;[...] 
CP: É, eu, a parte que eu queria focar que eu acabei esquecendo é que a outra, digamos assim, o 
retorno que nós damos pro cliente sempre é, nos importamos muito com a comunidade, por exemplo, 
lojas drive, ele tem um raio de cem metros que não pode ter nenhuma embalagem McDonalds, isso é 
consciência de limpeza, respeitar a tua vizinhança e até com relação ao meio ambiente. Vocês sabem 
que a gente tem o projeto McDia Feliz né, que a gente arrecada, vende o big mac só tirando os 
impostos pra ajudar crianças que tem câncer, infanto-juvenil, daí pra frente, tem o Nacc aqui que tem 
um prédio que o Gustavo Krause se eu não me engano é o diretor de lá, então a gente às vezes leva 
funcionário pra fazer visita, tem, agora mesmo tá tendo ... McDonalds que é pra fazer, pra buscar os 
melhores funcionários dentro do mercado, aí você compete aqui com as lojas de Pernambuco, a 
McDonalds faz isso, depois você compete com as lojas de Brasília, depois você vai pra São Paulo a 
nível nacional, então isso aí você identifica as melhores lojas e os melhores funcionários, só que você 
ganha muito com isso, porque o funcionário fica estudando mais, fazendo tudo pra não pecar com o 
cliente porque tá sendo avaliado né, e o cara voltar como campeão, ou mesmo já estar dentro da 
disputa não só a nível nacional, mas a nível regional, o cara já se sente o bam-bam-bam do negócio, e 
isso influencia outras pessoas né, e tem o retorno pro cliente, o cliente também identifica isso. Agora a 
gente tá tendo um projeto que o cliente chegar cantar a musiquinha do big mac, aí ele ganha o big mac, 
então, isso é relacionamento com o cliente, e você, aí você identifica o cliente que o cara consegue 
cantar, não é tão difícil mas é, talvez tem vergonha ou o cara se atrapalha pra conseguir cantar a 
musiquinha do big mac, ganha o big mac é um negócio vantajoso né? 
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[Risos]. 
CP: É um negócio vantajoso! 
P: Vou pegar pra decorar! [Risos]” 
 
Unidades de significado do segundo co-pesquisador (G2) 
 
(2.1) 
 
P: Como foi a sua experiência, sua primeira convivência com o consumidor? 
CP: Ainda foi na, na época de atendente né, de restaurante, que naquela época não se chamava 
atendente de restaurante, se chamava atendente de lanchonete, e aí a gente passa por todas as áreas, é 
treinado em todas as áreas, tem que conhecer cada ponto do restaurante, então chegou a minha vez de 
conhecer o ponto de serviço, área de atendimento, então fui treinada no, no caixa né, logo depois fui 
treinada pro drive, e aí começou a ter contato com o cliente. O cliente do McDonalds é aquele cliente 
que chega aqui e procura____ah! Vem através da marca, da qualidade, qualidade 100%, da limpeza e 
do bom atendimento que o McDonalds oferece. Então, daí passei a ter aquela experiência com, com o 
cliente que era frente a frente, né. 
 
(2.2) 
 
P: Como foi a sua experiência, sua primeira convivência com o consumidor? 
CP: Ainda foi na, na época de atendente né, de restaurante, que naquela época não se chamava 
atendente de restaurante, se chamava atendente de lanchonete, e aí a gente passa por todas as áreas, é 
treinado em todas as áreas, tem que conhecer cada ponto do restaurante, então chegou a minha vez de 
conhecer o ponto de serviço, área de atendimento, então fui treinada no, no caixa né, logo depois fui 
treinada pro drive, e aí começou a ter contato com o cliente. (...) 
 
(2.3) 
 
P: O que você fez para ele retornar? 
CP: Incentivar minha equipe, minha equipe estava desmotivada, ... minha a equipe tanto gerencial 
quanto a de funcionários, ter treinamento possíveis em termos de qualidade, serviços e limpeza. E 
vamos em busca de dar satisfação do cliente, então, com isso melhorou muito em termos de 
atendimento, muito, tá? Focamos alguns pontos críticos, trabalhamos naqueles pontos críticos, 
transformamos em um ponto confortável e hoje em dia estamos aí tentando cada dia melhorar.  
P: Você poderia me falar sobre o que está contribuindo, isto é, se algo está contribuindo, para você se 
relacionar com o seu consumidor? 
CP: Se tá contribuindo? Oh, eu acho que, retornando novamente ao assunto equipe, eu acho que uma 
equipe bem formada e bem orientada, isso conta pra trabalhar com o cliente, ta! E você motiva, você 
fica mais motivada, tá, você aceita as idéias, já que são, já que são várias cabeças, você aceita várias 
idéias, várias hipóteses, entendeu? Então, eu acho que aí melhora muito o termo de, de trabalho com 
cliente. A expectativa que o McDonalds, ou a equipe da loja ....o cliente, em puxar o cliente, em 
satisfazer o cliente ou trazer o cliente mais pra próximo da, tanto do funcionário quanto do restaurante. 
 
(2.4) 
 
P: Você lembra do primeiro atendimento no McDonalds? 
CP: Difícil. Difícil por que aconteceu em, o meu processo no, dentro do McDonalds, no restaurante... 
foi muito rápido, até porque o meu crescimento foi muito rápido, e fica difícil, por que foi em 1996, e 
não tenho como lembrar, mas é, com certeza foi uma experiência gostosa porque eu não tenho nenhum 
trauma de atendimento com cliente, adoro trabalhar com atendimento ao público, né, eu, nosso 
atendimento é muito, é personalizado, bem trabalhado, bem focado no cliente mesmo, dá satisfação 
total, porque nosso objetivo é a satisfação total do cliente, e era sempre assim, essa expectativa que eu 
passava, tá! A satisfação total do cliente.  
P: O que significa um atendimento personalizado? 
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CP: É o nosso atendimento, ultimamente o McDonalds trabalhava com um atendimento muito, como 
dizer? ‘Robotizado’, o cliente chegava, a gente  ah,  abordava o cliente logo com "a sua Mcoferta vai 
ser a número 1?". Então, o cliente escutou isso no McDonalds por um bom tempo, bom tempo mesmo, 
e de 2 uns anos para cá começamos a trabalhar um atendimento personalizado, que é um atendimento 
diferenciado onde agente vai oferecer ao cliente várias opções de produtos, e dentre eles, ele vai se 
enquadrar em um, e ai ele vai escolher um atendimento personalizado.  
 
(2.5) 
 
P: Tem aqueles clientes que você reconhece de longe, aqueles mais cativos aqui da loja. 
CP: Tem. Tem já um, um, um__ vamos dizer um cliente assíduo, tá, ao McDonalds, a gente já tem, eu 
já tenho esse cliente aqui, apesar de ter um pouco, tempo aqui nesse, nessa loja, nesse restaurante, mas 
eu tenho já, já conheço alguns clientes cativos aqui. 
P: O que é que se faz por estes clientes cativos? 
CP: Faço como, antes de tudo, até mesmo porque eu é___eu acho que___ eu trato todo mundo igual, 
não é porque ele já é um cativo que vou tratar de forma diferenciada, mas eu já conheço, já sei o gosto 
dele, eu já sei o, o, a expectativa dele quando ele vem ao restaurante, então, é um pouco diferente do 
que aquele que ta vindo pela primeira vez ou daquele que não é muito assíduo ao McDonalds, mas eu 
faço em termos de atendimento e realmente satisfação, para ...tanto o cliente assíduo quanto o não, eu 
tento fazer o máximo, certo, para satisfazê-los.   
 
(2.6) 
 
P: O que o seu consumidor acha de você? 
CP: Por enquanto não recebi nenhuma reclamação (risos). Então, eu acho que isso já é uma boa 
expectativa, eu não posso falar mais além do que isso, porque é, por enquanto eu num, nunca fui 
chamada atenção, num, nenhum cliente reclamou assim da minha pessoa, que alguma coisa poderia 
estar prejudicando realmente ele ou, acho até na insatisfação dele. 
P: O que o seu consumidor acha do McDonalds? 
CP: Oh, a McDonalds é a marca né!, a McDonalds é__ uma potencia mundial, falou McDonalds o 
pessoal “Ah! McDonalds, então é confiável". Então, o consumidor respeita muito a marca, confia 
muito na marca, até mesmo por a gente passar uma segurança para eles, aí eu volto novamente ao 
assunto tá, segurança de qualidade, de serviços e de limpeza tá, então nossas metas, que agente 
trabalha constantemente, diariamente esta meta, satisfação total do cliente, em qualidade, serviços e 
limpeza.   
P: É o QLS? 
CP: É o QSLV.  
 
 
(2.7) 
 
P: O que é que você faz pelo seu consumidor? 
CP: Tudo!  
P: O que seria tudo? 
CP: Tudo para satisfazê-lo. Do bom atendimento, do bom sorriso, de uma boa conversa, de uma boa 
qualidade de produto, de uma boa limpeza, de um ambiente agradável, um ar-condicionado, um som 
ambiente, um sorriso de um funcionário, um bom-dia realmente espontâneo, um volte sempre 
espontâneo, eu faço tudo para satisfação de meu cliente.  
CP: QSLV! A gente trabalha muito focado no QSLV, então o cliente McDonalds sempre tudo de bom, 
né? McDonalds, até mesmo pelo que a gente oferece, pela qualidade, então, é muito, muito importante 
a gente não deixar que nada afete o pensamento do, do cliente, para incentivar o uso da marca 
McDonalds.  
P: Você falou que o cliente é tudo de bom! O que é tudo de bom? 
CP: Eu acho que___ o atendimento é, como eu te falei o ambiente, a qualidade, o serviço, a limpeza, 
porque tudo por mais que agente,...tudo tá trabalhando nessa mesma circunferência, qualidade, serviço 
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e limpeza, a gente não sai disso, satisfação total do cliente está em cima disso, está em cima desse 
foco, qualidade, serviço e limpeza. Então, o que a gente até mesmo, o simples... a McDonalds sempre 
está inovando, então se você observar, antigamente o McDonalds trabalhava com guardanapo sem ser 
embalado, com o canudo sem ser embalado, hoje em dia agente já se preocupa com, com esses 
detalhes, que é embalar o guardanapo, embalar do canudo, pra que até mesmo agente não possa tá 
tendo contato com o produto que está entregando ao cliente,ta? As embalagens, até mesmo uma 
simples embalagem, uma simples mudança, tudo chama a atenção do cliente. Uma cor, uma 
embalagem do restaurante, a embalagem que eu falo é decoração, com banners, um menu bem 
iluminado, com cores bem, bem, bem realmente que chame a atenção do cliente, que é, envolva a 
atenção pra aquele menu, entendeu? É, a cor do restaurante, então tudo, tudo o cliente, acho que, até 
simplesmente um móvel, o cliente se identifica né, porque ele vai se sentir ali poxa,  num lugar 
realmente agradável, um ambiente realmente limpo, então muitos deles com certeza, é, sentem-se em 
casa, e é o objetivo da gente do McDonalds realmente que o cliente se sinta confortável, que ele se 
sinta em casa, né!  
P: O que é que significa casa? 
CP: Casa é um lugar onde ele possa tá de bem com a vida, estar confortável, que ele realmente é, se 
identifique, entendeu? Se identifique...   
 
(2.9) 
 
P: O que é que seus clientes só fazem com você? 
CP: Eu acho que____não tem isso, por que da mesma forma que eu trabalho, minha equipe trabalha, 
eu vivo muito, muito... eu vivo muito isso, então, eu acho que não sei se, ah, é só comigo, é só com a 
Gerente 2 não, acho que isso abrange toda a equipe gerencial.  
P: O que o seu consumidor só faz com McDonalds? Que não faz em lugar nenhum? 
CP: A alimentação, a confiança, né, comer uma McFrita bem... que só comem aqui na McDonalds, tá! 
Bom, eu acho que é só isso.  
 
(2.10) 
 
P: Como você sabe que o que seu consumidor tem feito, ou está fazendo, é o melhor para a 
McDonalds? 
CP: Acho que a satisfação dele. Eles têm, ele tem retornado mais ao McDonalds, a família está 
retornando, a mãe está retornando com os filhos, então isso é agradável para o McDonalds, a família 
vir ao McDonalds.  
P: Vamos finalizar para você poder trabalhar em paz (risos). Como você reconhece que uma 
determinada ação do seu consumidor é importante para o Mac? 
CP: Olha, torna-se importante na hora quando ele chega ao balcão, e___ao atendê-lo, ele estar bem 
satisfeita, bem empolgado, ou até mesmo a convivência dele dentro do Mcdonalds ser constante, uma 
convivência assídua. 
 
 
(2.11) 
 
P: Algum cliente seu, por exemplo, já veio até aqui para elogiar o trabalho, pra reclamar alguma coisa, 
pra... 
CP: Tanto para reclamar, assim coisas, nem tanto uma reclamação mais uma sugestão, tanto para 
elogiar o atendimento de funcionários, uma sugestão de colocar um tipo de condimento em tal 
sanduíche, sempre eles entram em comunicação com a gente.  
 P: Tem alguma dessas comunicações que foi inusitada? Que você não esperava? 
CP: Não, por enquanto se teve eu não me lembro, se teve alguma que realmente eu teve uma que eu, 
no aeroporto que até elogiamos bastante uma funcionária minha que tava no caixa, e agora esta 
trabalhando aqui também, é____ elogiou pra caramba, por que ela é boa, atenciosa e conversa bastante 
realmente, então o pessoal elogiou, me chamaram, pediram para me chamar, e daí falou horas dessa 
funcionária, e isso é um orgulho pra gente, né! Porque o, o, vindo do cliente eu acho que é uma 
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satisfação enorme e, que a gente tem um trabalho realmente esforçado, e de uma funcionária realmente 
dedicada com a marca. 
 
(2.12) 
 
P: o que você tem feito para seu cliente se considerar "eu também sou McDonalds"? 
CP: O que a gente oferece para ele, retornando novamente ao QSLV, acho que a gente fornecer o 
padrão 100% McDonalds, com certeza ele também vai vestir a camisa da empresa: "Eu acredito, eu 
sou McDonalds", "Eu vou ao McDonalds".  
P: E o que é, o que significa esse "eu sou McDonalds"? 
CP: Eu, eu estou enquadrada a qualidade McDonalds, a característica, a característica do McDonalds, 
a juventude do McDonalds, a tudo que o McDonalds é, envolve né, até mesmo com a comunidade, 
com as ações, um exemplo é o McDia Feliz, é uma ação que a McDonalds promove com as crianças 
com câncer, então isso, a sociedade visa muito estes programas de ação, que as empresas trabalham. 
Isso é o que, é, termina se identificando muito com o McDonalds.  
 
(2.13) 
 
P: Faltam só mais duas perguntas pra finalizar. Qual o significado desse relacionamento para você? 
CP: Como eu te falei, tem significado de família, tá! Compromisso, então é muito importante a gente, 
e____ter, colocar o cliente em primeiro lugar. 
 
(2.14) 
 
P: Para finalizar agora, você vai ficar feliz! Uma pergunta bem introspectiva para você agora. O que 
significa para você  “ser McDonalds”? 
CP: Ah, para mim é tudo, né? É onde abriu minha visão, onde abriu a porta para, para o trabalho, para 
a experiência profissional, para conhecimento com pessoas, que a gente trabalha muito com pessoas, 
principalmente adolescentes, pessoas jovens, então, o McDonalds é uma família, é minha família, faz 
parte da minha família, por que o meu convívio é muito grande dentro da empresa, já faz tempo né, 
como te falei, são oito anos de empresa, e tenho aprendido muito com ela, até em termos profissionais 
e em termos de, do próximo, compreender o próximo, compreender a dificuldade, que cada um tem 
uma dificuldade, cada um tem problemas, então, a McDonalds para mim é uma escola, é uma família, 
é um pai, é uma mãe.  
 
 
Unidades de significado do terceiro co-pesquisador (G3) 
 
(3.2) 
 
P: E como foi no início sua convivência com o seu consumidor? 
CP: Foi ótima assim, foi uma, é uma troca né, a gente dá uma coisa com qualidade e recebe o, aquela 
clientela, os clientes que a gente já tem bastante,.. negócio, o bom atendimento e a qualidade do 
sanduíche, aí isso requer o retorno dos clientes.  
 
(3.3) 
 
P: Como você descreveria o seu relacionamento com o seu consumidor? 
CP: Tá ótimo, porque isso aí, a cada cliente cria uma nova amizade, que aqui no aeroporto como a 
gente trabalha aqui com mais, atende muito funcionário a gente já tem assim, a maioria já é amigo, 
colega de trabalho, oi, tudo bom, já a maioria conheço pelo nome, tá entendendo como é, o dia-a-dia, 
todo mundo trabalha de crachá, aí fica mais fácil, e agente tenta sempre tratar da melhor forma 
possível o nosso consumidor, né? Eles que geralmente que pagam o nosso salário, tem até uma cartilha 
dos dez, como é, as dez termos básicos do cliente; ele é que, ele é o dono, ele é não sei o que, e assim, 
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ele que geralmente paga o nosso salário, paga... o McDonald’s a existir, agente tem que tratar super 
bem!  
P: eu vou te explicar, eu não podia entrevistar o presidente ne? Não tem condições de ir lá, não tinha 
condições de entrevistar o presidente e eu queria entrevistar o Ronald McDonald’s. ta entendendo, eu 
tive que entrevistar um gerente ne? Mas foi interessante a entrevista, foi muito boa, até porque em 
termos de se relacionar com o cliente a McDonald’s ganhou um prêmio ano passado de melhor 
empresa pra se relacionar, que se relaciona com o seu cliente da melhor forma possível. Você 
consegue visualizar isso na tua empresa? 
CP: Com certeza! Melhor.. trabalhar em cima cliente, como eu já disse, em cima do departamento do 
cliente, porque ele é que compra, ele é que paga o nosso salário, indiretamente e diretamente que ele tá 
consumindo.... e posteriormente... salário, em benefício que ele tem e gasta lá no cliente, o cliente a 
gente tem que tratar 100% bem, mal, se você tratar mal ele não volta. Não, dá qualidade ao cliente par 
ele retornar sempre né, também tem isso. 
 
(3.5) 
 
P: O que é que você acha do seu consumidor, e o que o seu consumidor acha de você, Gerente do 
McDonalds? 
CP: Rapaz, aqui dentro eu não tive nenhuma, atrito com meu cliente sempre tento tratar bem, se tem 
uma coisa assim que o cliente quer e que eu não posso fazer, tento dar um jeitinho pra ver se dá pra 
fazer, a gente tenta lidar da melhor forma possível, agora como a turma me vê assim, eu não, eu tento 
ter ser o mais transparente possível, e sempre eu tento dar um jeito pra, não eu quero isso, mas não 
pode, aí a gente tenta dar um jeito de dizer, não deixar o cliente insatisfeito, aí a gente tenta dar uma, 
mudar os padrões. Que mais?  
P: Você lembra de alguma ocasião que desse algum jeitinho, esse teu jeitinho que você está falando? 
CP: A gente não trabalha com maionese, aí de vez em quando vem aqueles clientes, principalmente a 
turma de Portugal, que gosta mesmo batata com maionese, aí tem alguma condição de arrumar uma 
maionese né, pô, vai lá dentro, arruma um pouquinho e dá,  porque quer maionese no sanduíche, ... 
outro é, por exemplo, o cliente chega, aí pede uma coisa aí no final de tudo, já pagou, já registrou 
dinheiro, ele quer trocar por outro que não tem nada a ver, não dá pra cancelar mais o cupom, a gente 
ah tudo bem, dá, vende, vê o que é que faz., e quando ele quer, que não afete você, por exemplo, 
sundae mesmo, a turma compra um sundae e bota mais cobertura, não sei o que, bota isso, bota aquilo, 
bota um mms aí, pô não pode, num sei o que, mais com jeitinho a gente bota um, dois, só pra não, ele 
não sair aborrecido, principalmente quando é criança, criança é fogo!  
 
(3.6) 
 
P: Fale-me sobre o que está contribuindo, isto é, se algo está contribuindo pra você se relacionar com o 
seu consumidor. 
CP: Rapaz o que eu disse, sempre tratar bem todo mundo, melhor ainda tratar bem que eles vão querer 
voltar, se a gente tratar o cliente mal eles não vão querer voltar mais. Aqui a gente tem que dar sempre 
uma cortesia, um, tá alegre, que é um ..uma troca muito é tratar bem e sempre ta alegre ne? Sempre 
tando alegre traz um, o espírito de equipe, trabalha com espírito de equipe.  
CP: Então assim, tem que...coragem de... tentar bater as metas, ...cliente tem que dar sempre atenção 
ao cliente, dá o máximo pra sempre tá chamando cliente, e cliente, o McDonald’s tem um ditado, um 
cliente insatisfeito ele espalha, ... pra mil pessoas, e as coisas boas não, uma é raramente alguém 
comenta, ah, fui bem atendido no McDonald’s, mas se você for tratado mal, entendeu, naquele 
McDonald’s do aeroporto fui tratada mal, e vai espalhar pras amigas, que vai gerar o que? Ah, não vou 
naquele McDonald’s que a turma diz que trata mal, e assim, você tem que dar sempre o máximo né, de 
bom atendimento, de qualidade pra o cliente.  
P: O que é que está te influenciando, se existe algo que está contribuindo para você se relacionar com 
o seu consumidor? 
CP: Não, a meta que a McDonald’s faz é tratar bem todos os clientes e os funcionários que é o cliente 
interno. E assim, é o meu jeito de ser mesmo, é um jeito de tratar os outros bem, vem de mim mesmo 
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tratar bem, aí eu tento tratar da melhor forma possível. Aí já é uma ajuda, já como eu tenho vontade de 
tratar bem já é meio caminho andado pra você tratar bem os funcionários, clientes, e assim vai.  
P: Agora, tem alguém que te influencia nessa convivência? 
CP: Eu mesmo. Eu não vou querer, eu não quero ter tratado mal comprando alguma coisa, eu não vou 
tratar mal também ne, uma coisa que eu não quero pra mim eu não vou dar pros outros.  
 
(3.7) 
 
P: Mudando agora um pouquinho de assunto, o que é que os seus clientes só fazem com você, Gerente 
da McDonalds? 
CP: Só faz comigo? 
P: É. Gerente da McDonald’s, o que é que seus clientes só fazem com você? 
CP: Rapaz, eu não sei assim, assim não sei, só comigo?!  
P: O que os seus clientes só fazem com o McDonald’s? 
CP: O que o  McDonalds mais exige é o atendimento rápido e a qualidade que a McDonald’s 
demonstra ao seu cliente né? Assim, .. comer, comer e comer, porque a turma come viu? Come muito, 
tinha. de especial o que é que a turma vem.fazer né, assim, McDonalds, só comer e procurar a 
qualidade e o bom atendimento, .. dão um bom atendimento, ter ao cliente.  
P: Tem algo que eles só fazem aqui no McDonald’s, que eles não conseguem fazer em outro lugar? 
CP: Assim.. interessante porque ele chega tá, (fala um nome de um cliente) tudo bom? como é que 
vai? E hoje vai comer um quarteirão? Porque ela sempre come um quarteirão, assim, aqui a gente já 
conhece até o que o cliente vai pedir, então a gente já sabe o que ele vai querer, antecipa, assim, eles 
acham bom porque eles assim se sentem em casa porque eles já chegam assim falando teu nome, 
tudinho, e muitos deles a turma não dá atenção ao nome do cliente, vê o nome mais não fala, e aqui 
geralmente como a gente já conhece, já tem um certo tipo de amizade já, aí ajuda ne? E já vem já 
sabendo o que é que vai pedir, tem alguns restaurantes.. outros come mac mila, outra parma, como a 
gente já conhece, fica mais fácil. 
 
(3.8) 
 
P: O que é que você tem feito pro seu cliente se considerar, eu também sou McDonalds? 
CP: Eu acho que isso, é, essa parte, de já conhecer o povo por nome, alguma coisa ... do jeito que é 
atendido por agente, ele já se sente em casa assim, a maioria aqui vem aqui na loja já é mais por 
motivo de viagem, é a turma que trabalha aqui, já se sente em casa, já chegam brincando, 
descontraído, porque o, eles deixam assim, se sentem assim alegres quando vêem aqui que a turma 
trata bem, conversa, entra na brincadeira com.. brincadeira e assim virou uma família.  
P: Na última vez que agente se encontrou, você me falou que o consumidor, ele aqui se sente em casa , 
o que significa pra você “se sentir em casa”? 
CP: ... à vontade né, saber o que vem pegar, alguma, desse tipo, assim, vim buscar o que ele  realmente 
quer né, acha fácil, alguma coisa fácil de achar, ...a vontade, entre família, uma coisa assim muito de 
família, é mais assim nesse aspecto.  
P: O que seria esse “ele acha o que vem buscar?” 
CP: Assim, por exemplo, você chega na sua casa você sabe muito bem onde tá tudo, tudo basicamente 
onde é que ta né, é igual ao McDonalds, você vem aqui e ,...na expectativa de encontrar, já saber o que 
quer, já vem buscar o que quer, se sentir a vontade mais ou menos nesse aspecto.  
 
(3.9) 
 
P: Fale-me sobre que tipo de experiência você quer provocar no seu consumidor? 
CP: Que (gagueja) se sinta diferente dos outros cantos, que a turma não, eles não, ...corriqueiro, é a 
mesma coisa, aqui não, a gente tenta fazer um diferencial, pra ele se sentir bem e sempre retornar né? 
Sempre retornar.  
P: Como é que você faz pra ele se sentir diferente? 
CP: Chamar pelo nome, já saber o que é que ele vai querer, ... já pediu e assim fazer com que ele se 
sinta o melhor possível dentro do McDonalds.  
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P: Você me falou uma vez quando eu perguntei pra você, o que o seu consumidor só faz com você? Aí 
você falou, “Ele come, come, come!”. Como você consegue identificar determinada ação que ele faz 
por ti é importante? 
CP: Como assim? Eu não entendi bem a pergunta. 
P: O consumidor vem aqui na loja, ele consome teus produtos, fala contigo, você trata bem ele, ele 
trata bem ou não, mas ele faz algumas coisas contigo que ele não pode fazer em outras lanchonetes, 
por exemplo. Tem algumas coisas que ele faz aqui no McDonalds que ele não faz no Bob’s, que ele 
não faz na Come-come, que ele não faz isso, o que é que ele faz aqui? ...o que ele faz aqui quando ele 
se sente em casa? 
CP: Ter um bom atendimento, ele sabe que aqui ele vai chegar e, eu vou dar bom, bons, eu vou estar 
disposto a atender bem, vou dar um atendimento especial, ...basicamente da maneira do possível né, de 
forma espontânea, alegre, para que o cliente volte e sinta-se à vontade né, ...comprar alguma coisa, é 
ser o mais espontâneo possível, o que é que ele possa fazer aqui? Comigo ele faz, não faz nos outros 
cantos? Acho que é o bom atendimento, que a gente, que muitos caras aqui não, num tratam bem o 
cliente né, trata de qualquer jeito como se fosse qualquer pessoa, não vê que é um cliente ali e tal, não 
vê que é uma pessoa, e aqui não, aqui a gente realmente trata as pessoas como elas merecem né, um 
bom atendimento, ter uma alegria pra, é mais ou menos isso.       
 
(3.10) 
 
P: Qual o significado desse relacionamento pra você?  
CP: Rapaz é um, como é que eu posso dizer assim, é um reconhecimento assim, tipo assim, deixa eu 
ver como eu vou dizer aqui, você sai nas ruas e já ser conhecido e tal, pelo fato de você trabalhar na 
McDonalds não sei o que, isso é, como eu posso dizer assim em meias palavras, saber tratar as pessoas 
e ser bem tratado né, se você tratar mal, vai ser maltratado... então, saber dar um bom atendimento pra 
receber o obrigado do cliente, até mais, sempre aquele trocar de, como é que eu vou dizer assim, de 
convivência, a convivência do dia-a-dia que a galera, as pessoas que trabalham aqui são as mesmas 
pessoas que veêm, aí.   
 
 
(3.11) 
 
P: Fale-me sobre como você se percebe nessa relação? 
CP: Eu me dou meu máximo pra tudo, tanto pra o meu cliente, tanto pra o McDonald’s, que se você 
for ver é um todo né? O McDonald’s vive do cliente e o cliente veio pra ter um, uma boa atenção.. aí 
pra mim é tudo né, é um trabalho que é valorizado, não é, em termos salarial pra atendente não é muito 
bom não, é baixo, .. vai melhorando, não é o ideal, que era pra ser, mas, tá ótimo, tá sendo bom de 
trabalhar.  
 
(3.12) 
 
P: O que significa pra você ser McDonald’s? 
CP: É o que, é a uma realização profissional que você tem como requerer da empresa, ela demonstra 
que se você for um bom funcionário você pode vir a subir cargo e ela dá um, dá chance pra você subir, 
e pra mim, rapaz eu tô aqui, tô dando tudo de mim pra sempre tá crescendo, pra não ficar naquele 
patamar, desenvolvimento pessoal né. 
P: Fale-me sobre como você se percebe nessa relação? 
CP: O McDonald’s vive do cliente e o cliente veio pra ter um, uma boa atenção.. aí pra mim é tudo né, 
.. 
P: Você poderia me detalhar mais o que seria, o que você falou agora, o McDonald’s pra mim é tudo, 
o que é que seria esse tudo pra ti? 
CP: Sim, porque você vem pra trabalhar, porque, ela dá chance pra estudar, você tem tempo pra 
estudar, tem disponibilidade de trabalho, você tem assim, metas pra cumprir, você é um assim, como 
eu vou dizer assim, você dá, ela dá tempo pra você trabalhar em outro canto, entre aspas né, dá pra 
estudar.. dá pra estudar, dá pra tudo. Você tem disponibilidade de horário, ou manhã ou noite, você 
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pode trabalhar à noite e estudar de manhã, ou estudar à noite e trabalhar de manhã, e aí dá pra você 
viver livre ne..., tudo né?  
 
(3.13) 
 
P: Você poderia me narrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a sua experiência nos outros 
McDonald’s? Com consumidores, a convivência com os consumidores nos outros McDonald’s? 
CP: Bem assim, aqui é bem melhor porque o aeroporto ainda é pequeno, ainda é pequeno, a gente tem 
um envolvimento de conhecer quase todo mundo, quase todo mundo a gente já conhece por muita 
gente vir aqui no McDonald’s, e essa loja geralmente, já entrou em alguma loja de drive, né? Já sabe 
alguns drives? Drive não, drive geralmente não é dez pessoas....não em cidade “H”, cidade “H” 
também você conhece quase todo mundo, que é aquela turma ali de perto que vai pro McDonald’s, aí 
você conhece todo mundo, aqui também é bom por isso. No.. é mais difícil você conhecer pessoa por 
pessoa, shopping Guararapes, também trabalhei lá, é legal também, você tem esse dia-a-dia porque 
geralmente são as mesmas pessoas que vão comprar, até os clientes que vem fazer compras não, é 
muito difícil, mas os funcionários do estabelecimento é mais fácil. E...é a mesma coisa, não o cliente, 
mas é a mesma coisa que a gente faz internamente é em qualquer McDonald’s, é a mesma coisa, não 
muda nada, estufa, é contagem de loja diária, mensal, semanal, posicionamento todo dia de todos os 
funcionários, passar os objetivos, botar cada funcionário em cada área, normal de todas as lojas. O que 
muda assim, pelo fato de, como eu posso dizer, o fato é que se uma hora, o público geralmente é o 
mesmo, a não ser essa turma que viaja, mas o resto é as mesmas pessoas que vem já quase todo dia, 
uma clientela já que a gente basicamente conhece.  
P: Está sendo traumático vir trabalhar aqui? 
CP: Basicamente não! É meio ameno (risos), trocando em miúdos é a mesma merda véi.  
P: O que é que muda então? 
CP: Só a proporção, porque aqui é uma loja drive, são mais coisas pra você se preocupar, muda 
basicamente isso aí, isso que é,você tem mais funcionários, ..., você tem um salão externo, tem mais 
dois salões, por que lá o meu salão é o mínimo, são mais dois salões, mais a área de estacionar, um 
drive é mais preocupação e ...uma loja como o aeroporto que uma paz de espírito ali que, aqui você 
fica meio assim, aqui eu to meu perdido entre aspas, você tem que se re-adaptarar ao  ambiente de 
trabalho, mas o resto é a mesma coisinha, mesma coisinha, burocraticamente é a mesma coisa, não 
muda nada, nada, nada, nada.  
P: Quer dizer que a única coisa que vai mudar é o tipo de consumidor que vem aqui? 
CP: É certo, totalmente, por que lá agente tem mais o que, mais como é que eu posso dizer, pessoas 
mesmo do aeroporto ou pessoas que estão viajando, aqui não, aqui é os clientes que moram por trás da 
avenida, que tão passando, alguma coisa assim. Aí aqui algumas pessoas que eu já vi que eu conheço 
foi na época que eu tava lá no shopping Guararapes que: “Oh Gerente, num sei que”, mas foi só duas 
pessoas, mas o resto passa ai, como eu sou novo aqui ninguém nem me conhece,...mas o importante é 
isso, mas enfim, a mudança em si num, num ...tem que ter agrupar com os funcionários tudinho, 
readaptar com eles, que é um, totalmente funcionários diferentes, o resto é a mesma coisa, dia-a-dia, ... 
aí você tá em casa de novo. É uma equipe nova que (nome de alguém) já montou aqui, essa é uma 
equipe nova pra mim, mas tranqüilo, ..adaptar, por que eu já conhecia alguns, duas já tinha trabalhado 
com ele, mas já me conhecia, fica um pouco mais fácil pra você trabalhar, chegar junto, procurar o que 
é que tem assim e assim vai.  
 
(3.14) 
 
P:  Como é que você sabe que o que o seu consumidor faz pra você é o melhor pra você? 
CP: Rapaz, por exemplo, a volta do cliente, se ele sai e volta é porque ele foi bem atendido, ele gostou 
da comida, ele retornou né, porque a gente deu um bom atendimento, deu um sanduíche com 
qualidade, se ele não voltar é porque ele não gostou do atendimento, ou da comida, entendeu? Sempre 
devemos deixar ele à vontade pra escolher também, não tá sugerindo demais, porque assim aborrece.. 
produto pra ele.. a coisa naturalmente, entendeu?   
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(3.15) 
 
P:Como você sabe que o que o cliente está fazendo por você é importante? Sobre o seu trabalho, o seu 
relacionamento, é nesse sentido que estou perguntando isso. 
CP: Por que, como o cliente chega, eu não entendi a pergunta. Como ele chega pra, quando eu tou 
estrassado. 
P: Isso é um exemplo, no exemplo do Gerente 1, ele falou, às vezes quando eu estou estressado, ele 
chega, fala comigo, pergunta o que é... 
CP: Oia geralmente alguns chegam pra mim... 
P: Isso acontece contigo? Ou algo semelhante? 
CP: Acontece, é mais ou menos desse jeito, quando agente tá assim um pouco preocupado com 
alguma coisa...na loja, alguma coisa assim, agente fica um pouco preocupado e os clientes já 
conhecem agente mais, como é, o cara fica um pouco..., aí tem vezes, por que você ta assim, tá 
preocupado, alguma coisa, sempre pergunta pra saber o que é que ta acontecendo, se aconteceu 
alguma coisa e tal, aqui não, aqui eu sou novo, aqui eu não tenho nenhuma experiência aqui não, mas 
quando era lá no aeroporto, se tivesse preocupado ou alguma coisa, a turma chegava e: “ta preocupado 
Gerente?, o que que tu tem? Ta triste, ta calado!” até os funcionários as vezes perguntam, ..., por que 
já me conhecem, fala com todo mundo, comunicativo, alegre, a turma nota isso também.  
 
(3.16) 
 
P: Tem mais alguma coisa que você quer falar Gerente 3? Alguma coisa que você queira frizar, 
alguma coisa que você queira ressaltar? Até coisas que você queira falar em relação a isso, essa sua 
convivência com o consumidor, esse trato, esse teu dia-a-dia. 
CP: McDonald’s também tem muito assim uma competição interna de áreas que é o all star, chama-se 
all star, que diz basicamente o que, é, cada ... nível Brasil uma competição que isso é mais pra levantar 
assim o funcionário, cada vez tentar ser melhor, aí tem uma competição que começa só na loja, aí vai 
da loja passa pro regional, só Recife, depois Nordeste, depois nível Brasil, isso em cada área, os 
melhores daqui em cada área faz uma seleção, faz uma... cada funcionário, há os melhores, fica pra 
regional, depois da regional, nordeste todinho, aí assim vai, motiva nossos funcionários porque ele .. 
bem ... ela vai dando melhoria para o McDonald’s. Também tem os restaurantes 100% que são 
restaurantes que tiraram as melhores notas em nbr que é tipo uma lei com todos os procedimentos, 
desses.. tratar bem os clientes, ta tendo serviço rápido que o McDonald’s tem, também tem a .. que é 
saber o que o funcionário sabe mesmo, fazendo perguntas, coisas desse tipo. McDonald’s sempre ta 
investindo assim no funcionário, porque o funcionário geralmente é quem atende o cliente, então 
McDonald’s tem muito isso aí, ele investe pra o funcionário pra o cliente em si ter uma resposta mais 
clara, ta sempre ... muitas.. o McDonald’s faz, muita promoção.. testes em prol dos funcionários pra 
sempre ter um bom atendimento pros clientes, e mais ou menos isso. Tem sempre um ... que é... eu 
vou.. seguro de vida pra funcionário 
CP: Tem o .. que é o plano aberto para ouvir que a gente pode fazer uma carta e mandar pro 
consultor,.. tem uma reclamação, aí .. papo, manda para o consultor, o consultor vai ler e vai mandar 
uma resposta pra loja.. a loja sempre vai colocar uma solução. Tem reuniões de treinamento de 
mensagens que é o .. que os funcionários colocam o que é que ta acontecendo de errado e o certo, qual 
o objetivo dele e passa pro gerente, o gerente..os pontos errados, vai corrigir pra tentar ir melhorando o 
ambiente da loja, pra não ficar aquele ambiente meio chato, morgado ou alguma coisa assim ne. Tudo 
afeta o cliente, tudo vai afetar o cliente, sempre vai procurar melhorar o atendimento ao nosso cliente.  
 
(3.17) 
 
CP: Essa campanha mesmo do amo muito tudo isso, foi uma campanha que ele inventou no mês do 
aniversário do Ronald, e foi, ele terminou mais uma vez a .. uma das dez melhores trabalhavam no 
Brasil, aí ela fez uma campanha mostrando que todo mundo ama muito tudo isso, quer dizer que no 
McDonald’s todo, até os nossos clientes participam, ah, minha camisa Gerente, não sei o que. sempre.. 
como é que eu posso entrar lá na McDonald’s? É pra conhecer a loja,  tem tudo assim um, uma troca 
de, entendeu? É bom demais! 
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P: Teve algum cliente que chegou pra você realmente, quero conhecer a loja? 
CP: Já,  teve vários! Criança que pede de vez em quando. Criança às vezes pede e muita gente pede 
também. 
CP: .. McDonald’s, é pequenininha.. aqui não, São Paulo, Rio, são McDonald’s grandes, enormes, 
aqui geralmente num tem grandes, oh, Recife.... mostra os equipamentos, mostra.. o restaurante, 
todinho, muita gente pede mesmo. Muita não, algumas pessoas pedem, lá tem até uma plaquinha 
dizendo, se você quer conhecer o restaurante venha falar com o gerente.  
 
(3.18) 
 
P: Eu fiquei muito feliz quando eu fui fazer a entrevista com o Gerente 1 lá no, porque a McDonalds 
abre mesmo, não tem mistério nenhum. 
CP: Tem não, tem não. Muita gente não mostra porque, porque não tem uma qualidade, aqui não, a 
qualidade McDonald’s é 100%, incrível, pode .. fora, pode tá bom, mas tá vencido, daqui meia hora o 
vencido joga fora, não tem isso não... qualidade é uma coisa que afeta geralmente a saúde do cliente, a 
McDonald’s não vai querer, quem usa, quem compra, quem come é o nosso cliente, a gente tem que 
tratar bem ele né. Botar uma coisa estragada pro cliente, pô, a McDonald’s tá vendendo coisa 
estragada, eu passei mal, processa a McDonald’s. Ninguém quer ver.. alguém.. uma pessoa sã né, 
McDonald’s dá muita base ao cliente, dá muita ênfase ao cliente. O cliente tá em 1o lugar, como a 
McDonald’s diria.  
 
(3.19) 
 
P: Não, mas, tem que ser outro gerente, mesma loja, eu to evitando, pegar a mesma loja. Ai voltando 
ao assunto do relacionamento, eu queria entrevistar o relacionamento da marca, o McDonald’s com o 
seu consumidor, aí a forma que eu achei de fazer isso foi através do gerente, já que eu não tenho 
acesso ao presidente. Mas a minha vontade mesmo era conseguir entrevistar o Ronald mesmo, o 
Ronald McDonald’s. 
CP: Porque aqui no Brasil o Ronald mesmo ele só faz mesmo, que tem até uma campanha de 
animação.. nas lojas, entendeu? 
P: Eu tava falando desse aqui.. 
CP: Aham. 
P: Esse Ronald que tá todo dia contigo. 
CP: Como é? 
P: O Ronald que tá todo dia contigo. Você é Ronald!? 
CP: (risos). Pode crer. Aí, basicamente é isso.  
P: Como é que foi pra você descobrir que você é o Ronald McDonalds? 
CP: Foi tranqüilo, mas isso é besteira. 
P: Como é que você se sente sendo o Ronald McDonalds? 
CP: Rapaz, ser o Ronald eu não queria ser não, que eu num, eu queria ser, tenho meu jeito de ser né, 
alegre, num vou imitar ninguém não, mas é o meu jeito de ser mesmo, entende? Se turma quiser me 
comparar com o Ronald, alguma assim, num tem problema não. 
P: Mas você num acha que ele lado alegre dele tem alguma coisa... 
CP: É tem alguma coisa... 
P: Você se identifica com isso? 
CP: Hum hum  
P: ...ajuda você em alguma coisa aqui dentro? 
CP: Ajuda com certeza. 
P: Como é que isso ajuda? 
CP: Ajuda assim, até assim, até em você trabalhar com os funcionários, até você dando uma 
reclamação aos funcionários, ...alguma coisa que ele errou, eu tenho meu jeito de ser, eu reclamo da 
minha maneira, num chego dando porrada, eu chego e: Oh! Isso aqui é o errado, assim, assim, é o 
certo”, mostre os dois lados da moeda, num sou aquele que “chibaaar!”, só batendo e num quer, eu 
mostro o certo e mostro o errado, quem quiser aprender, aprende, quem não quiser, aí eu vou mais na 
frente usar medidas disciplinares mesmo.  
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(3.21) 
 
P: Na última entrevista, você mencionou algo sobre sua equipe, em alguns momentos você falava 
“meus funcionários, a equipe que eu trabalho”, alguma coisa desse tipo, o que são eles para você?  
CP: Rapaz é o, é a loja...tudo, é o que, como eu posso dizer assim, é o espírito da loja são os meus 
funcionários, eu não sou nada sem os funcionários, e os funcionários não vai se tocar, se eu não tiver 
ali, então, que trabalhar um grupo formado e unido né, não adianta um trabalhar num sentido e o resto 
em outro, tem que trabalhar uma equipe geral, um grupo bem, uma equipe que vai pra frente, por que 
se não, num anda.  
P: Como assim “não anda”? 
CP: Pronto, se você montar, por exemplo, um grupo dividido, um grupo anda para um lado e outro 
grupo anda pro outro, num chega em canto nenhum, vai chegar um pro oposto e outro pro lado 
totalmente, tem que andar em linha reta, um grupo todo mundo fechado, um grupo unido, por que se 
não, as metas não são batidas, um trabalha bem, dois trabalha mal, aí tem que ter aquele grupo 
fechado, um grupo que saiba trabalhar né, ...sempre almejar uma coisa mais na frente.  
P: Dentro da perspectiva de convivência com o consumidor, como esse seu grupo colabora, isso é se é 
que colabora, para essa convivência com o consumidor? 
CP: Tendo um bom atendimento, tratando bem todo mundo sem distinção de raça, cor, idade,... é o 
básico do bom atendimento né, ...é o atendimento é o que é que vale aí isso, o grupo faz por onde, 
mais ou menos isso, então, trabalhar em foco de dar uma boa qualidade, um bom sanduíche, um bom 
refrigerante,  dá um bom atendimento, nesses aspectos.  
 
(3.22) 
 
P: Dentro da perspectiva de convivência com o consumidor, como esse seu grupo colabora, isso é se é 
que colabora, para essa convivência com o consumidor? 
CP: Tendo um bom atendimento, tratando bem todo mundo sem distinção de raça, cor, idade,... é o 
básico do bom atendimento né, ...é o atendimento é o que é que vale aí isso, o grupo faz por onde, 
mais ou menos isso, então, trabalhar em foco de dar uma boa qualidade, um bom sanduíche, um bom 
refrigerante,  dá um bom atendimento, nesses aspectos.  
 
(3.23) 
 
P: O que seria para você um bom atendimento? 
CP: Chegar satisfeito, sair satisfeito e, também dá um ambiente agradável, limpo, é, um ambiente 
agradável, limpo, acolhedor, que mais, ...um sanduíche com qualidade, ser respeitado, tudo isso é um 
bom atendimento, ...chegar satisfeito e sair mais satisfeito do que chegou e voltar mais vezes né. 
 
 
Unidades de significado do quarto co-pesquisador (G4) 
 
(4.1) 
 
P: E com seu consumidor? 
CP: E com o meu consumidor? É, quando eu fui para o caixa, como atendente tá, é uma barreira, 
primeiro porque é, eu tinha trabalhado com a parte burocrática, mas com notas ficais e não com 
dinheiro em série, ...trabalhar com o dinheiro dos outros ...você tem que ter o máximo de cuidado 
pra num faltar e outro por que você tem clientes, que você tem que realmente tratar eles como 
devem ser tratados, chega clientes que... no mesmo dia chegou um cara lá, bastante irritado, e 
pediu um chessburguer, aí eu lá prontamente eu entreguei o cheesburger, daqui a pouco ele 
voltou, não o chessburger é sem verdura, num sei o que, e a norma lá que o pessoal falava é que 
não perguntasse se era especial ou não, já pra não induzir o cliente a pedir o especial, logo quando 
eu entrei na Mc, hoje até agente pergunta para evitar que o produto volte. Então, ai eu como eu 
não perguntei ao cara, o cara voltou e eu já fiquei com uma barreira de primeiro, mas ai o cara, 
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não fica tranqüilo..., mas para minha sorte até veio outra cliente eu atendi ela, fiz a sugestão de 
venda que agente fazia lá, e ela “é gostei, você é muito atencioso”, então acabou no mesmo dia eu 
me balanceando, eu fiquei opa!, ai, foi quando o treinador falou oia: “tu vai ter isso e aquilo 
outro” e  hoje agente tá fazendo um trabalho forte de você se incorporar no cliente, o cliente 
chegou e tá apressado, atende ele da forma rápida que ele quer, se ele chegou conversando, você 
conversa também com ele, então, essa é a estratégia que agente tá adotando hoje e tá conseguindo 
dar certo, porque a gente está conseguindo incorpora o cliente, e hoje poucas pessoas conseguem 
fazer isso.  
 
(4.2) 
 
P: Como você, Gerente do McDonalds, descreveria o seu relacionamento com o seu consumidor? 
CP: O meu como gerente? Bom, eu diria até ótimo, porque o que acontece, eu depois que entrei 
no McDonalds, eu passei a dar muito mais valor a importância que é você ser atendido bem tá, 
então, a vezes assim é, fez com que quando o cliente tava no balcão é, você corresse pra atender 
ele, então, hoje quando eu chego em outros cantos, sapataria, restaurante, qualquer outro canto 
que seja, eu também quero ser tratado bem, então, as vezes agente começa até a auto-fazer crítica, 
mas eu não procuro fazer muito isso, eu procuro ver o que tem de bom naquele lugar, que eu 
possa até para trazer para cá, ou ficar com aquela idéia boa daquele lugar, mas agente começa 
assim a ser um auto-crítica e faz com que você atenda bem o cliente, então, atender bem o cliente, 
rápido, tem fila, vamo correr, vamo atender o cliente, por que ele paga pra isso tá, e mais ainda 
pra mim é por que eu me sinto bem, tanto para empresa como para minha pessoa, porque eu me 
coloco muito assim, no lugar daquela pessoa, no lugar do cliente.  
 
 
(4.3) 
 
P: Você poderia me narrar o seu cotidiano de trabalho? 
CP: Posso! Palavra por palavra (risos). Desde especificamente quando chega, tudinho? 
P: Sim, desde o momento que você chega até o fechamento. 
CP: Então vamos lá. Eu chego normalmente quando tou abrindo loja por volta, das 9, 9 meia, ta 
agente entra, a gente já entra batendo a loja, como foi o fechamento de ontem, os procedimentos, 
se ficou tudo limpo, se não ficou, aí entra os funcionários da abertura pra fazer a limpeza da loja, 
do restaurante, enquanto os funcionários vão fazer a limpeza da loja, os gerentes vão bater, eu e 
mais outro, cada um vai bater o reconhecimento dos produtos, pro que tiver, se tiver vencido, é 
tudo descartado automaticamente ta, ...descarta agente vai lá bota a fita, vai fazer o processo 
burocrático, contar os caixa, ...processo normal, feito isso por volta das 11 horas, 11 e meia, 
depende da hora do dia que a loja abre, agente vai bater todo o processo, por isso tem o check-list 
pra bater esse processo de abertura, processo de atendimento ao cliente e, depois sim, agente abra 
a loja pra os clientes. Aí sim, que começa a etapa mais difícil, que é a etapa mais importante que é 
atender o cliente, então, aonde estão as pessoas, se os funcionários estão realmente posicionados 
no lugar correto, se tem os produtos corretos para vender, se as tabelas pra chamar os produtos 
foram colocadas, foram feitas, assim você ta montando um atendimento...forte, agente faz  
experimentação de produtos, a cada duas horas agente ta sempre experimentando os produtos, 
para ver se tão em degustação, e também a gente hoje tá resgatando a questão de estar fazendo 
perguntas aos clientes...tá, se foi bem atendido, se o hambúrguer tava quente, a batata tava quente, 
se o refrigerante tava geladinho, a gente está resgatando isso lá porque isso é super importante, 
por que agente consegue ter a opinião na hora, em cinco, dez minutos agente já consegue ter a 
opinião daquele cliente e agente vai impactar não pra aquele cliente, talvez se acontecer de, da 
batata dele ta ruim agente troca, mas se ele já comeu, o próximo que vier num correr esse risco de 
ter um impacto negativo. Então, hoje ta resgatando muito, muito em relação a, a atendimento do 
cliente, a, atenção ao cliente.  
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(4.4) 
 
P: O que o seu consumidor acha de você? 
CP: Você Gerente ou você McDonalds? 
P: Gerente McDonalds! 
CP: Gerente  McDonalds,Vamos lá! O consumidor hoje no McDonalds, ele acha, que vai ser 
atendido com certeza rápido, que eles pagam um lanche de qualidade, e isso indiscutivelmente o 
McDonalds tem e mantêm, que é fato, e o serviço rápido a gente ta melhorando, tentando 
melhorar mais ainda, mas a expectativa dos clientes que vem ao restaurante McDonalds é boa, ele 
vem pro McDonalds, não pelo preço, o preço é um pouco caro, mas sim pelo atendimento que é 
agradável, e sim pelo atendimento diferencial, dos funcionários tá rindo, tá brincando, a gente 
nem conhece o cliente, mas começa a se familiarizar com o cliente, o cara começa a “vamos lá no 
restaurante tal, todo mundo me conhece”, então, passa a ser uma casazinha do cara secundária, 
não tá em casa, não tá no trabalho, mas ao mesmo tempo é um ambiente que ele vai ficar, então 
hoje o cliente McDonalds, hoje, ele espera isso, e ele quer isso, então, a gente ta tentando 
trabalhar isso, porque é uma coisa que a gente sabe que preço, o McDonalds, ele não vai 
conseguir manter um preço muito acessível, por que tem um custo muito alto, a qualidade é 
grande, então, a gente tem de pagar por um preço, então acaba também o cliente tendo de pagar 
este preço. Então, é isso aí.  
 
(4.5) 
 
P: O que seus clientes só fazem com você?  
CP: Normalmente, os clientes McDonalds só fazem comigo, normalmente quando é pra abrir 
algumas exceções, isso é a grande verdade, porque aí o gerente tem que vir pra mim, pra... se 
autorizar ou não, por que o gerente McDonalds, tando eu ou qualquer que seja dos gerente que 
ficam na loja, ele tem que tratar e atender bem e igual o cliente, igual como eu trato, não tem de 
ter diferencial nenhum, então, assim, então, não tem, a atenção de que ta na loja é o suporte para 
eles, se tiver que o cliente, eu queria que “Ah! A minha festa foi pra tal horário, não pode ser 
nesse” ta, então é, ...uma discussão é, queria tal quantidade de brinde, de lanche, aí grátis, que eu 
vou ...tantas pessoas, então, enfim eu entro na jogada, mas normalmente fora isso, independente 
de eu tá aqui ou ta lá dentro, meu gerente tá apto a tudo dentro dos padrões, até por que ele foi 
treinado para isso.  
 
(4.6) 
 
P: Mudando um pouquinho de foco. Então, o que é que os seus consumidores só fazem com o 
McDonalds? Que não conseguem fazer mais em canto nenhum, só fazem aqui no Mac. 
CP: Só fazem no Mac? Uma coisa que eu sinto hoje em relação a esses ambientes que eu consigo 
ver hoje é, exemplo, em relação a cliente que quer reclamar ...por causa do brinde, ... vem um 
brinde muito simples, num sei o que, uma coisa que eu vejo hoje, se o cliente procurar agente 
muito e reclamar, eles vem reclamando por que sabem que agente vai mandar lá e o pessoal 
resolve, o pessoal tá trabalhando lá pra fazer um brinde melhor, um pouquinho mais caro, mais 
um brinde melhor, então, hoje é, em relação ao McDonalds e outro cantos, eu acho assim que o 
cliente, ele, o cliente, com certeza ele tem direito, isso é indiscutível, ele se sente mais à vontade 
para reclamar no McDonalds, do que, num sei em qualquer outro restaurante, ele diz “é vou 
reclamar, ninguém vai fazer nada mesmo, aqui não tem”, então, eles se sentem hoje, eu vejo 
muito cliente reclamar, que eles se sentem hoje no direito assim, é o direito e eles sabem que a 
gente vai corrigir, ..., eu achei esse milk shake meio amargo, agente vai lá, ... só um minutinho, 
agente vai lá, vamo degustar, vamo ver se ta bom, ou se realmente ta mais forte a calibragem, e 
então, isso assim, eu sinto hoje...do cliente Mcdonalds fazer essa reclamação, num digo nem tanto 
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reclamação, dão uma cobrada, por que eles sabem que a gente dá retorno, então as vezes assim, 
exemplo é, a gente...cliente, ...foi atendido um pouco lento, ele chega dá telefone, eu ligo pra ele, 
.., no  mesmo dia..: “opa tudo bom? O sr. teve aqui? Tive. Oia, meu nome é Gerente 4, sou 
gerente da loja”, então muitos já vêm aqui e me procuram, “cadê Gerente 4, ta ai?”, pelo o retorno 
que a gente dá, por isso eu falo assim: “os clientes esperam da agente McDonalds um retorno!”, e 
esse retorno hoje o McDonalds dá e dá muito bem,..., a nível de festa, a nível de informação, tem, 
tem dias coisas erradas? Tem, como em todo...  mas ... tá trabalhando para tentar resgatar isso ai.  
 
(4.7) 
 
P: Fale-me sobre o que está contribuindo, isto é, se algo está contribuindo para você, gerente da 
McDonalds, se relacionar com seu consumidor. 
CP: É, depois que eu passei a ser gerente McDonalds, a gente como atendente, a gente sente a 
importância do cliente, mas às vezes a gente se sente um pouco assim, que na obrigação de 
atender o cliente bem, que a gente nunca pode ter isso na cabeça, de ter a obrigação de atender o 
cliente bem, a gente tem que atender ele bem, porque a gente gostaria que fosse a gente ser tratado 
bem. Então, é isso que a gente tem de ter na cabeça, então o, o hoje a gente sempre tem cursos na 
área de vendas, na área de marketing, pra gente ta trabalhando é no relacionamento nosso para 
com o consumidor. Por exemplo, eu entrei como atendente, então, eu entrei, um cara novo, sem 
experiência nenhuma de mercado, ta então fui desenvolvendo dentro da empresa na parte 
operacional, e ... nessas partes de marketing, de vendas, ai a gente esta sempre fazendo cursos 
para estar identificando que os clientes nossos estão falando que se pode ser melhor, o que isso 
aqui tá ruim, ...focos pra gente tá...  ,então hoje, como pessoa e como McDonalds é, eu me vejo 
assim que contribuiu muito pra minha própria personalidade. A minha própria personalidade hoje 
em relação a McDonalds, fez com que eu mudasse meu foco e, de uma forma assim radical, eu, 
quero, eu vou fazer isso e isso, Não! Eu vou correr atrás disso, vou consegui isso e vou tá sempre 
tratar as pessoas bem por que eu quero ser tratado bem, independente de eu estar no McDonalds 
ou não. Então, é isso que fez que eu colocasse isso na minha cabeça em relação ao McDonalds, 
em relação ao foco McDonalds.  
 
(4.8) 
 
P: Você falou agora “eu como McDonalds”, o que significa para você ser McDonalds? 
CP: Pra mim, pra mim ser McDonalds é uma empresa que me deu oportunidade de entrar num 
ramo de trabalho, uma empresa que me deu oportunidade de crescer, porque me deu ferramentas 
para eu crescer,...mostrando tá, (...)você tem que ter sua cabecinha no lugar, eu vou de escadinha 
em escadinha, mas chego lá, não adianta eu querer estar passando por cima de ninguém e eu tenho 
orgulho de trabalhar na empresa, que ela visa e ela quer e tem, atender o cliente bem, tanto na 
parte do cliente externo, como o cliente interno, (...), financeiramente o retorno não vem tão 
grande, mas ai que entra o plano de carreira, se você tentar e se a oportunidade de aparecer e você 
agarrar. Não é questão de hoje a oportunidade aparecer com tanta facilidade, não!, o mercado esta 
difícil, mas se você tem que ta ali, ta ali pronto, pronto, apareceu, o cara opa é esse! Então, é isso 
que eu acho do McDonalds, eu tenho orgulho de trabalhar na empresa, e eu dou o meu máximo 
por ela. 
 
(4.9) 
 
P: Você se identifica com o seu consumidor? 
CP: Me identifico hoje sim, pela através dos, dos cursos que a gente vem fazendo, já hoje eu 
consigo me identificar com o consumidor. Você fala em aspecto de que? Aspecto comportamental 
do consumidor? 
P: Se você se identifica com ele? No sentido geral. 
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CP: Não, eu me identifico, tanto como de percepção, de como comportamental, comportamental, 
sim, através dos cursos que a gente vem tendo, vem fazendo ai a gente consegue ter um 
relacionamento melhor. 
P: E quanto à percepção que você falou agora? 
CP: A percepção que eu falo assim, é, é, eu me sinto bem com eles, por que eu hoje... já tem 
muitos clientes me conhecem e sabem que eu sou o gerente da loja, então já chega ali e: “oi 
Gerente 4, tudo bom?”, “ hoje demorou um pouquinho!, Gerente 4”, tá certo,  vou amanhã, vou 
trabalhar pra, pra ta corrigindo isso, “mas o que é que houve?”, Ah não, mas hoje eu também eu 
pedi especial, Gerente 4, por isso que eu acho que demorou também”, então, eu consigo já ter, ele 
consegue me soltar um feedback e eu consigo ter um feedback dele em relação a isso, então, eu 
gosto muito disso, ...por exemplo tem uma senhora,o nome dela... é Dona K, quando eu cheguei 
aqui a turma ...disse: essa cliente é um pouco problemática Gerente 4, “por que ela é 
problemática?”, ela vem meio mau-humorada, gente é: “ninguém sabe porque ela está chegando 
mau-humorada, e também por que ela é assim”, nem por isso...agente vai ser assim, então vamos 
tentar converter ela, então ela chegava, já falava: “tudo bom dona? tudo bom, como vai?”, aí ela: 
“vou bem, brigada!”, ela: “já fui no McDonalds nos Estados Unidos é assim, assim, assim”, oh, 
mas lá tem um diferencial que o povo brasileiro cobra muito mais qualidade que o povo 
americano, e isso é fato. ...a gente tem um diferencial em relação a isso, o produto é mais quente, 
daqui do que o de lá,... ai, aí ela: “ta bom!, eu queria um novo, traga uma espécie....de quarteirão 
especial”,..espera na boa, só que ai a gente conversa com ela, fica batendo papo. Então hoje, ela ta 
aí,  “o Gerente  4 tá ai?”, aí eu vou lá, as vezes, quando eu a via, ela já ia criticar, por exemplo, ela 
passou a ser para mim uma pessoa como tipo um ...de segurança, um dia desses tava cheio de 
buracos ali na, na pista drive, aí ela passou e disse: “ô Gerente 4, vou te falar uma coisa, acho que 
tava bom de dá uma melhoradazinha naquele buraco ali da pista drive, porque já esta começando 
a afetar seus clientes!”, eu disse é: “se esta afetando à senhora, esta afetando realmente meus 
clientes!”. Ela me deu o toque, com três dias eu mandei...ajeitar ali.. e pronto, com 4 dias depois 
ela chegou aqui e: “Gerente  4 oh, ficou beleza! Ta excelente!”, então é uma pessoa que só fazia 
reclamar, mas hoje não, ela, ela me deu direcionamento. Então, as vezes, ela chegava e “Oh 
Gerente 4, a loja abriu hoje atrasada!”, as vezes o gerente não tinha falado que abriu atrasada....eu 
passei a ter um, como fosse um espião, mas não, a idéia dela é realmente ta bem, se sentir bem, 
então ela vem aqui, hoje que tem a Mcentrega, ela tá vindo com menor freqüência, ela liga mais 
pra pedir pelo telefone, mas é uma cliente que...hoje não, é 100% , quando ela me chamava cara, e 
já vem reclamação, uma dia desse ela me chamou, aí buzinou, aí eu fui lá, “Oh Gerente 4, eu 
queria elogiar a menina do..., me atendeu super bem, bem atenciosa”, ai eu:”foi mesmo”, foi ai 
que quando eu entrei, eu perguntei quem ta no... “oia é a Consumidora A é o primeiro dia dela”, 
pra primeiro dia de atendendo ao cliente, e ela conseguiu atender muito bem. Eu me sinto muito 
bem com a percepção dos cliente, e assim pro cara vir me reclamar,...tá ruim, num sei o que, opa! 
perai! Se ele ta falando, deve ter acontecido realmente um fato pra ta isso, então, vamo lá, vê o 
que é que ta errado e vamo corrigir não adianta agente dizer não, ta tudo, não, ..erros podem 
acontecer, mas a gente tem que minimizar o máximo possível.  
 
(4.10) 
 
P: Fale-me sobre que tipo de experiência você quer provocar no seu consumidor. 
CP: Hoje nesse restaurante, é , como o McDonalds é muito tudo igual, loja, padrão, aparência, a 
minha idéia é um trabalho que a gente esta começando, é um trabalho longo, mas justamente 
fazendo bem o diferencial do nosso comportamento para com nossos clientes, agir de forma a dar 
total atenção a ele, sempre o pronto-atendimento a ele, fazer com que ele se sinta bem, é som, o 
ar, naquela hora que você disse que agente vinha pra cá...deixa eu ver se num ta lá desarmado, 
mas oh, tinha um gerente ali sentado e nem se percebeu pra isso, então, é tentar fazer com que a 
gente consiga ter mais atenção em relação a isso, diferencial de atendimento ta, vai lá no clube 
português, o sanduíche é igual, a batata é igual, o refrigerante é igual, mas talvez lá os 
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funcionários são muito mais humorados, a gente aqui hoje, qualquer evento que tem hoje, a gente 
já tenta fazer, ah, pelas crianças, as vezes, automaticamente ...nada corporativo, mas o que é que a 
gente fez botou uma rede ali cheia de bola, e a cada hora da noite a gente soltava, mermão, a 
gurizada fazia uma festa, então, o que é que tu fez, daqui a uma semana tu acha que a criança vai 
querer ir no McDonalds P ou de L? Vamos para lá pro de L por que pode ter alguma coisa nova. 
Então, essa semana ...foi o dia mundial da criança, então, o instrutor nosso ficou, a cada criança 
que entrava, ele entregava uma bola do McDonalds bem grandona, tava até pendurada, a gente 
tirou ontem. Então, talvez num conseguiu fazer lá....a gente ta tentando fazer esse diferencial 
dessa forma buscar brincadeiras, competição que consiga atrair o cliente...ele vem para cá, ir pra 
lá, eles já correm , vamo lá, que lá vai ter um diferencial, pode ser que tenha, pode ser que não 
tenha, mas igual por igual, lá a gente pode ser, que tenha um diferencial em relação a, a 
atendimento, a brincadeira, então, ele vem pra cá, é o que a gente consegue hoje, a gente ta 
sempre brincando, tem um, uns dois instrutores meus que são muito extrovertidos, muito 
animados, cheio de idéias. Eu sou um cara que, o que vier oh, ...idéias, idéias, vamos analisar, é 
fácil de implantar, é, as vezes vem idéias maravilhosas, mas muito difícil de se implantar, então 
não adianta que se não agente vai ter trabalho, mas é  fácil, vamos soltar ela! E eu digo oh: “fala 
com o instrutor que eu...foi ele mesmo que deu a idéia, então, a idéia é dele, vamo vender, vamo, 
um ...todo domigo chega os pirraias ainda perguntando” e ai, vai ter quando ai as bolas de novo?”, 
pergunta mesmo, então, as mães vem pra cá por causa disso, por que o pirraia já falou, oh ...pouca 
coisa mais eu fiz um bocado de criança feliz. É o diferencial que a gente tenta fazer em relação a 
McDonalds de um e o McDonalds de outro é essa, por que McDonalds é tudo McDonalds, 
qualidade, sanduíche, é, pode-se assim em relação a produto, você chegar numa Mc no Carrefour 
esperar um pouquinho pelo produto sair, por que ele vende pouco, então, ele não tem condições 
de manter aquele produto pronto e aqui talvez dependendo do horário consegue por que tem a 
venda pra isso e pode acontecer de diferencial sim, de tempo de atendimento, mas no normal a 
maioria deles é tudo igual, só essas idéias mesmos que...pra tentar diferenciar 
 
(4.11) 
 
P: Falasse do instrutor que deu a idéia das bolas. Quem são seus funcionário para você? 
CP: Quem são meus funcionários? 
P: Sim, quem são eles, o que eles representam para você? 
CP: Tudo cara! Eu só, não faço nada. Eles são até, como é que se diz, agente pode dizer assim, 
eles teriam um balanço de até 70% da responsabilidade da loja, 30% seria a minha ... gerencial, 
porque a gente vai fazer o direcionamento e o acompanhamento, mas no chão mesmo quem faz o 
negocio acontecer são eles. Até por que eu fui atendente e sei o que é isso, a grande diferença de 
ser gerente é que você vai gerenciar pessoas, vai chega A, hoje ta meio doente, vai chegar B, as 
vezes mau-humorado, ai você colocou o cara lá no caixa, aí você, “Gerente 4, não me coloca no 
caixa não, porque hoje eu não tô bem!”, beleza, ah vai quebrar a tua estrutura, mas você  ta 
fazendo uma motivação com aquele cara, não vou te colocar em tal área por que você ta mau, 
então, o cara vai trabalhar superbem, ou pedir pra eu colocar, por que eu não tou bem pra atender 
cliente, mas na cozinha eu vou dar show cara, a carne lá eu vou tirar, vou fritar, então, poucas 
coisas a gente consegue puxar aquele cara pra ta, e principalmente que eu hoje sou muito focado 
pra o funcionário até por que eu comecei como atendente, quase como que 70% da minha equipe 
gerencial hoje é toda de atendente, tem nenhum que ..externo, nenhum. 
 
(4.12) 
 
P: O seu consumidor se identifica com o McDonalds? 
CP: O meu consumidor se identifica com o McDonalds?  
P: Vamos colocar assim: o consumidor se identifica com você, Gerente 4 da McDonalds? 
CP: Não! Com o McDonalds, ele se identifica, sim agora..... 
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P: Como seria essa identificação do consumidor com o McDonalds? 
CP: Acho que ele se identifica mais com a imagem do McDonalds, do ambiente, do restaurante, 
do lugar. Teoricamente é bom ficar, como tem muita gente que senta aqui, “oh, tô no McDonalds, 
vem pra cá!”, “Oh, Tô no Mcdonalds!”, então, muitas pessoas vem pra cá e ficam comentando, o, 
...estar em um lugar de alto nível, assim, como se fosse coisa de elite,... é até certo ponto de elite, 
por causa da qualidade, mas ela não, nunca, nunca quer ser elite de consumidor, ela quer ser todos 
os consumidores. Hoje é difícil é! Mas a idéia dela é a de... trabalhar a sensibilidade, hambúrguer 
a 79 centavos, a idéia é atender todas as classes de consumidor, ela não quer ter distinção 
nenhuma, mas para o público sim, hoje eles se identificam como um diferencial, uma coisa 
elitizada, talvez agente assim, ..o que sinto muito hoje da percepção do pessoal do McDonalds, 
não é assim a gente vai falar é bom, a bebida é boa, a batata é boa, a bebida não tanto, por que ....é 
de máquina né, e toda bebida de máquina é um pouco complicada, mas é o diferencial em relação 
a percepção que a gente tem do Mcdonalds é isso. Em relação ao Bob’s, “eu tô no Bob’s!” e “eu 
tô aqui no McDonalds!”, eu acho que é um pouco status se sentir que tá no McDonalds, eu acho 
que hoje se tem esta percepção, agora fora isso, acho que não que ele já vem com a idéia de ser 
atendido rápido, não tanto de rapidez hoje, que dependendo do produto demora um pouco, mas 
sim pela qualidade, o cara vai ta lá no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, vai tar onde for que ele 
tiver, tá um arco dourado lá, McDonalds, o cara vai entrar pra comer, porque ele sabe que é igual 
ao que ele esta pedindo, ele tem esta percepção sim, de segurança, ele se sente seguro, isso muitas 
pesquisas que agente faz e eles respondem. Então, a gente ta revendo... o processo de segurança 
pra voltar a ter no tempo integral, que ...cliente que fica abordando ai, então, isso é um a coisa um 
pouco negativa, as vezes uns questionam, outros não questionam, aí isso ai agente tem que ta 
trabalhando pra rever isso ai e mudar o mais rápido possível, em relação a isso, que você vê, a 
gente sempre... fala vamo, vamo, vamo, pra puder dá uma impressão positiva pros clientes, agora 
a percepção mesmo assim em relação ao cliente se identificar com o McDonalds, eu acho que esta 
justamente ligado ao produto, mas assim mesmo vai ver se sente seguro de comer no McDonalds, 
hoje nós temos muitos problemas em vários lugares em comer, passa mal ou come na dúvida, será 
que tá bom, será que é isso é de ontem, será que é de hoje? Então o assunto que mais eu sinto nos 
clientes é segurança realmente alimentar, é comer no McDonalds, tem uma segurança alimentar 
muito grande, muito, a percepção que eu sinto é essa.  
 
(4.13) 
 
P: O que você tem feito para seu cliente se considerar “eu também McDonalds”? 
CP: Campanhas, as campanhas, a parceria, por exemplo o McDia feliz, o Mcdiafeliz é um evento 
institucional, mas que também faz com que as pessoas vistam a camisa “eu também sou 
McDonalds”, eles querem dizer que estão juntas com o McDonalds para ajudar, então, é uma 
época que se vende muita camisa, não se ganha nada, é tudo via NACC, mas tá o logo tipo, o 
McDonalds,..então, as pessoas gostam de ter o produto, às vezes a gente faz... muito raro, fazer 
isso, mas já fiz sorteio de dar ou outro cliente, dá uma camisa, um boné do McDonalds....e as 
pessoas faziam a maior festa: “ah! arruma uma pra mim!”, “arruma uma pra mim!”, “arruma uma 
pra mim!”, porque só gosta... do McDonalds, então a forma que eu vejo maior ainda dos clientes 
se identificarem com o McDonalds é quando tem o McDia feliz, que é onde eles podem comprar a 
camisa com o logotipo, além de estar ajudando o NACC, ... o logotipo da empresa. Ai ficam 
vinculados ao “eu também sou McDonalds!”, as vezes chega muito aqui com a camisa do 
McDonalds, do NAP, do colégio, então, eles gostam de ta realmente incorporados a empresa, 
sabem os preços dos produtos, eu faço uma média, uma média de 2 a 3 tour por semana, conhecer 
a cozinha, como é que é o processo tudo isso ai,  Num sei se você já teve a oportunidade de 
conhecer uma cozinha McDonalds? Já teve pronto! 
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(4.14) 
 
P: Qual o significado deste relacionamento para você? 
CP: O significado para mim é muito importante, e o cliente também sentir o McDonalds, eu acho 
que, eu acho que é muito importante, por que? Eu, nas minhas folgas, um exemplo, quando entro 
em folga, eu uso muito a camisa de passeio McDonalds, tem muita gente que trabalha em empresa 
e nas folgas se puder num, num chega nem perto, e eu uso, uso. Na época até que eu era gerente 
McDonalds começando ainda, eu pegava as camisas pólo, faço muito isso por sinal às vezes, 
mandava bordar o M, eu consegui a tela e mandava bordar o “M”, então ta lá McDonalds, não 
para aparecer, mas sim que eu sei que as pessoas, que vê aquelas pessoas, com aquela camisa têm 
uma referencial muito importante, e acham que é valorizado por tá trabalhar no McDonalds, 
então, os próprios clientes, como eu, acham muito importante em relação a valorização da pessoa, 
da pessoa porque assim eu consegui criar o meu caráter dentro do McDonalds e eu assim tenho 
que passar isso muito para os funcionários, ... 
P: Você falou agora que o consumidor tem de sentir o McDonalds. O que significa esse “sentir o 
McDonalds”? 
CP: Sentir o McDonalds, quer ver uma coisa que o consumidor sente o McDonalds? Ele chega, 
esta no balcão, “já foi atendido, senhor?”. “Não, já fui, obrigado”. Fui simpático, chego ali no 
balcão de repente, você ta vendo o cliente ali, “já foi atendido, senhor?”, então, você esta 
demonstrando interesse para com seu cliente, a funcionária até já atendeu ele, mas você esta 
demonstrando sua preocupação do por que ele esta ali no balcão. Então isso para o cliente é show, 
é gol, é como fazer um gol cara, a gente esta, o cliente tá lá na segunda fila, chega lá: “ Senhor, já 
vou atendê-lo!”, “ tá bom, eu espero”, se o cara tava um pouco agoniado,  já foi atendido, num 
chegou nem no caixa ainda, mas você já fez um atendimento, especial para ele, então, com isso os 
clientes se sentem bem com isso, não só no McDonalds. Por isso que eu hoje consigo é, a gente 
acaba sendo auto-crítico né, a gente começa avaliar, e  vai em outros cantos,  avalia a mesma 
coisa, nunca ...o lado crítico, sempre as coisas boas, criticar na vida é muito fácil, muito fácil!, 
difícil é a gente tentar e fazer o negócio acontecer, e pegar, e impactar positivamente e aí é dificil, 
mas uma frase que eu acho muito importante que é “não julgar para não ser julgado”, [...] 
 
(4.15) 
 
P: Eu estava entrevistando outros gerentes, vocês são muito parecidos, no que falam, estou 
gostando que só de entrevistar vocês, porque vocês consideram esse papel de se relacionar com o 
consumidor, deixar ele, satisfazer ele, deixar ele feliz, por que um relacionamento visa isso 
felicidade, é que nem com tua esposa, você se relaciona com ela pra ser feliz em algum aspecto,... 
CP: É  
P: Eu estou achando interessante estas entrevistas. Você consegue ver esta felicidade no 
consumidor, você consegue ver ele sair daqui feliz? 
CP: Consigo, perfeito, consegue, porque hoje o cliente McDonalds, ele hoje, ele já consegue 
assim na própria aparência mostrar satisfeito ou insatisfeito com relação ao atendimento, então, 
hoje você consegue, eu tenho exemplo mesmo assim, a senhora que vem aqui e muitos... clientes 
meus que chegam no lá no drive, “Boa noite, é cheddar hoje? Com, só molho ne?”, “posso ir pra 
outra cabine?” “pode”, aí cara já vem, ...os funcionários, não eu, os funcionários já sabem o que 
ele vai consumir, ..pega um colega do lado lá, aí oia, oia, ve, aí para o carro, “tudo bom, boa 
noite!”, aí num fala mais nada, o funcionário já vai registra, “é só molho hoje, senhor, é o ..o 
seu?”, aí ele: “é!”, “próxima cabine”, “brigado!” , a pessoa que ta do lado dele, ...., acontece muito 
aqui, tem uns 10 clientes aqui, que eles chegam no drive: “Boa noite, tudo bom?” , aí as vezes o 
funcionário faz “ o mesmo senhor?”, e ele: “é!” ...tudinho e vai embora, se eu for lá eu conheço 
ele de vista mais o produto, eu não sei, mais o funcionário hoje, ele já sabe que o cliente vai 
comer, então isso, pros clientes que vem, eles as vezes...com as pessoas que não, não vem muito 
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aqui, mas ele, ele demonstra oh, quis demonstrar pro colega que veio com ele que ali é a casa 
dele, se eu venho do lado desse cara e ele faz: “boa noite”, “boa noite” , “o mesmo senhor?”  aí eu 
vou olhar, pô tu não falou nada ainda cara, como é que o funcionário sabe o que tu quer aí mesmo, 
aí o cara vai embora satisfeito, eu acho isso interessante. Então, outro exemplo, sapataria, eu odeio 
sapataria, porque as sapatarias, elas ainda na conseguiram colocar na cabeça que o cliente, é um 
consumidor muito exigente, e que ele é a pessoa mais importante do negócio, eles até tem isso, 
mas eu cliente como dinheiro e não como comportamento, então quando você entra em uma 
sapataria, o cara “azul, verde!”, como se o cara pensasse assim “achei o produto”, “tenho que 
vender o produto”, não “tudo bom? como vai o senhor? boa tarde, se quiser fique a vontade aí”, 
...fica não naquela...que o cara tem, mas por que o gerente que ta atrás dizendo fala logo “tem de 
vender, tem que vender...”, é claro que vender é a alma do negócio, mas para vender, você tem 
que saber como chegar lá, então eu odeio sapataria, eu só vou em sapataria quando realmente 
preciso comprar um sapato. 
 
(4.16) 
 
P: Já! Os clientes pedem para ver a cozinha? Já! Os clientes pedem para ver a cozinha? 
CP: Pedem! E é uma honra porque é uma fascinação para eles, até porque você mostra realmente 
o poder da qualidade McDonalds, poder de fritar de produto, o poder de sanitização das mãos, o 
poder de limpeza, tá, e o poder de comunicação. Que um ponto  principal no McDonalds é 
comunicação, se a comunicação não estiver correta, não anda; então, falando com chapeiro com 
produção,  poder de comunicação é uma coisa muito importante, não só no McDonalds, mas em 
qualquer lugar. 
 
 
Unidades de significado do quinto co-pesquisador (G5) 
 
(5.1) 
 
P: Como você, Gerente  do McDonalds, descreveria o seu relacionamento com o seu cliente? 
CP: A relação com o consumidor? A gente tem um relacionamento de, é bom, ...assim, às vezes 
eu não consigo ter muito, um contato maior com o consumidor não, ...tão atarefado, tão, tão 
corrido que às vezes falha esse contato direto com o consumidor, é mais ali na venda do balcão. 
Eu até reconheceria um contato maior de pós-vendas, ...pra saber como poderia estar nos ajudando 
a melhorar os nossos produtos, o atendimento do meu restaurante, mas...meu cliente interno são 
meus funcionários...com o cliente externo é só mais no momento da venda mesmo, não tenho, 
desenvolver este lado de contato maior não. 
 
(5.2) 
 
P: Você tem aqueles clientes mais assíduos, não tem? Aqueles que você conhece de vista, pelo 
nome... 
CP: Tenho. Que a gente já sabe o que ele vai pedir, o que ele come. Até que detecta mais mesmo 
são os atendentes, no meu caso como eu cubro plantão na folga dos gerentes, uma vez de manhã, 
outra vez à noite, e quando.... como coordenando os funcionários, então às vezes eu não tenho 
mais, assim a idéia de... o funcionário, o cliente depende da gente, é não lembro assim de nada 
especifico, ..no Carrefour agente já conhece né, ai cria até uma relação maior e de mais amizade 
do que só simplesmente um cliente comum, entendeu? ..pessoal que trabalha aqui mesmo. 
P: Como é que é esta relação de amizade? 
CP: Agente, é, é, consegue um contato maior com o cliente, mais... uma boa conversa, ..puxa mais 
assuntos, mais sobre outras coisas, não só Mcdonalds, entendeu? È uma proximidade maior com 
os clientes, troco experiência de trabalho, ..., algumas curiosidades... 
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P: Que tipo de curiosidades? 
CP: Sobre os produtos, sobre a empresa, sobre o pessoal, os benefícios, essas coisas, que o 
McDonalds oferece. 
 
(5.3) 
 
P: O que você acha do seu consumidor? 
CP: É Exigente. É,... a McDonalds foi quem já os tornou exigentes né, presta aquela qualidade e 
dá a garantia de um produto que sair, um produto rápido, então, nosso cliente McDonalds sempre 
é mais exigente do que, ele já chega no balcão se demorar um pouquinho por algum motivo, ele já 
reclama, é um consumidor realmente exigente, e outra que a gente com alimentos, é uma coisa 
altamente...,  mas teoricamente eles reclamam mais pelo atendimento,... quando acontece.... O 
meu restaurante, aqui no Carrefour, ele é um restaurante que tem um volume não muito grande de 
vendas, então a gente não costuma ter... não costuma manter, ...o padrão de manter o sanduíche na 
estufa por até dez minutos, que é já para agilizar o atendimento, então, em dez minutos a 
qualidade do produto está normal, está boa, ali na estufa, então, nós temos alguns sanduíches que 
não mantemos, quando o consumidor pede um produto que agente não tem no momento, ai 
demora um pouquinho pra fazer, se bem que os produtos saem rápido, não são produtos 
demorados, no máximo 5 minutos, no máximo..., se num tiver bem afiado mesmo, bem preparado 
para atender a ele, principalmente o pessoal do caixa,...que tá na frente ali, que faz a venda 
realmente, na verdade o pessoal que tá ai, as vezes, é, o funcionário fica até desatento, , a gente 
sempre costuma lembra a eles, que quando...o funcionário do balcão solicitou o pedido é por que 
já tem um cliente ali esperando,...não tem noção do tempo de agilidade... eu acho que o maior 
problema hoje, é isso é a questão de atendimento, o McDonalds, como eu te disse, né, já impõe 
isso, é uma regra de fast-food, mas a empresa já tem mudado muito o perfil de atendimento agora, 
tem mudado muito, muito mesmo, e antigamente eu lembro quando eu entrei como atendente, já 
tinha umas frases, já chaves, né, “Boa tarde, o senhor quer a McOferta n°1?”, a gente trabalhava 
por mês, cada mês era uma mcoferta, ... numerada de 1 a 10, agora é de 1 a 8, então a gente já 
oferecia, né, pro cliente e já sugeria uma sobremesa pra ele, hoje mais não, hoje o atendimento 
mudou, ...carne peixe, frango ou bovina, então essa cultura que o Mcdonalds implantou, hoje ele 
ta um pouco modificando, e tornou o nosso cliente muito exigente.Quando se fala McDonald, 
todo mundo pensa em comida rápida, acredito que o primeiro ponto seja esse, qualidade, limpeza 
é outro fator, ... tem uma característica diferente, porque quando se fala de limpeza, o cliente 
geralmente fala logo do banheiro, banheiro e mesas, mas como esse restaurante meu do Carrefour, 
a praça da alimentação é do, quem cuida é o Carrefour, e os banheiros também, ta mais voltada 
mesmo para o tempo de atendimento,... no mais eles não vêm reclamar, a gente até preza também 
pela, os funcionários vão lá tiram as bandejas, o lixo, ...aí quando realmente o funcionário ta lá no 
balcão, ai a gente pede pra recolher as bandejas.  
 
 
(5.4) 
 
P: O que são os seus funcionários para você? 
CP: Na verdade, os funcionários são quase 40% do restaurante, é, porque sem eles a gente não faz 
nada, né. O importante é ter, que as pessoas esteja realmente do nosso lado, , mas não de forma, 
forma,.que tenhas, como é que se diz, eu estou pensando, os atendentes são, é o corpo da empresa, 
agente só alcança os objetivos através deles, o gerente só, só o nível gerencial não vai conseguir 
aumentos de vendas, tudo ao mesmo tempo não. ...é um time tem que jogar tudo no mesmo 
sentido, por que se tiver com funcionários contra não se chega a canto nenhum,...lá onde eu 
trabalhava antes de vir pra, eu tinha alguns funcionários que meio rebeldes. 
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(5.5) 
 
P: Rebeldes! 
CP: É, rebeldes.... Eu acredito que eles são muito bons, aqui no (localização do restaurante),....são 
bons. (risos) Na outra loja não, na outra loja era terrível, tinha uns que eram pra aperrear 
mesmo,... mas eu acho que funcionário é, você tem de saber tratar o funcionário bem, ...pela 
empresa né, meu papel aqui é esse, conduzir as normas, e as disciplinas da empresa, mas isso tem 
de ser feito dentro da capacidade de todo mundo, meus gerentes às vezes são muito radicais, eu já 
sou menos, né, a gente vai e dá uma balanceada, procuro sempre, procuro sempre escutar o 
funcionário, escutar o gerente, quando há algum problema com cliente, eu procuro escutar o 
funcionário e o cliente, mas não os dois juntos, né, escuto um e depois escuto o outro,  pra saber 
realmente o que tem havido no caso, pra dá minha opinião. É isso ai, é muito importante. 
 
(5.6) 
 
P: Na sua opinião, o que o consumidor acha da McDonalds? 
CP: Do McDonalds eles.... acham uma, uma multinacional, que paga muito bem os funcionários, 
tipo assim dolar. Não, o que eles acham é que <muito baixo>. Outros vêm como uma boa empresa 
para se trabalhar,...tem pessoas que perguntam, “ah, meu filho trabalha no McDonalds!”, que 
relatam alguma coisa também,  tem alguns que dizem, ah realmente é uma escola. Acho que eles 
esperam, esperam muito do McDonalds, quando ele chegam e não encontram o que ele 
esperavam, aí realmente muitas vezes,... tem que clientes que até se assustarm né, esperam um 
atendimento rápido,  esperam bons produtos, ... de atendimento do Mcdonalds tem mudado, tem 
cliente que gosta de ser atendido de forma rápida, mas tem uns que preferem até ficar um pouco 
mais, conversar mais com o funcionário, e isso requer mais da função né. 
P: Como é que você detecta isso? 
CP: Através do perfil do funcionário, agente tem na verdade, ... e o direcionamento da empresa, 
na forma de atendimento, ..foi detectado por agente por entrevista com o cliente, ...passou pra 
gente 4 a 5 tipos de consumidores né, que a gente chama de socializador, o executor, o 
socializador, o executor, como é deus? ...tem mais um num lembro mais. E é através dessas 
características que a entrevista para detectar algumas características e comportamentos dos 
clientes. Quando já chega aqui, decidido do que vai comprar, eu falei do contestador já? Tem 
contestador também, quando eles já chegam decididos sobre o que vão comprar, “eu quero o nº 
1”, então, já sabemos que ele querer só aquilo, então a gente não, já não sugere mais nada pro 
cliente, tem que treinar o funcionário pra esse ...perfil de atendimento, é dessa forma que 
consegue detectar os perfis de, é dessa forma que a gente procura atender. Foi constatado que tem 
realmente clientes que não querer atendidos rápido ou querem conversar alguma coisa, é um 
socializador, um perfil de mais calmo, você consegue fazer uma venda mais calma, explicar 
melhor detalhar,  e em cima desses perfis que a gente trabalha com eles.  
 
(5.7) 
 
P: O seu consumidor se identifica com você? 
CP: Acho que sim (risos). Comigo como pessoa? 
P: Como gerente, como gerente. 
CP: Sim, eu acho que, que o restaurante no, no Carrefour, restaurante não tem problema de 
reclamação do cliente não. Engraçado, vou te dizer uma coisa, lojas como L, lojas como P, que 
tem um publico mais próximo do alvo, mais classe A mesmo, né, ...são lojas que você tem uma 
exigência bem maior dos clientes, né, é... de atendimento, de qualidade de produto, 
principalmente as lojas que têm drive, que são lojas grandes; trabalhei muito na loja lá do centro, 
que é uma loja que tem um publico mais C e D, né, é engraçado até porque comentei com Gerente 
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4, (...); lá na loja do centro não tem assim um índice alto de reclamação, eu acho que, essa loja 
daqui do Carrefour também é uma loja que atende menos, eu acho que o pessoal, o nosso 
consumidor quando ele vai, quando ele faz alguma reclamação, nessa loja vem falar direto 
geralmente ao gerente, né, já tem pessoas que usam mais o recurso de ligar direto pro superior da 
gente né, (...) eu tô falando assim, ...o que eu consigo perceber é que aqui não tem um indice 
muito alto de reclamações não nesse restaurante, eu acho que o pessoal.. com o restaurante e o 
com nosso gerenciamento, né, às vezes eu acho que tinha que falar mais ..., você Gerente 5, as 
vezes trabalham juntos, é um trabalho de equipe, né, somos três gerentes, a equipe sempre 
trabalha com, ele tem, voltada para ao mesmo direcionamento, as vezes, pro cliente. ....os Clientes 
novos que, que suponha .. produto, e fica mais fácil de trabalhar porque a gente faz uma 
apresentação do produto melhor, né, quando vem um cliente que já conhece, é,.é,. ..., é uma 
atenção bem maior, né, fazer um atendimento mais rápido,... quando o cliente não conhece a gente 
faz mais é, facilidade para apresentar todos os produtos, listar os ingredientes de cada produto, 
fazer uma venda mais, mais elaborada, serve para que conheça mais sobre a empresa, um pouco 
mais sobre o produto.  
 
(5.8) 
 
P: O que você faz pelo seu consumidor? 
CP: Rapaz, o que a gente procuro fazer, eu como gerente procuro fazer é manter a qualidade dos 
produtos, em primeiro lugar, a gente trabalha com alimentos; em 1º lugar qualidade dos produtos, 
ter equipamentos bem calibrados pra ta servindo a quantidade certa, a limpeza, o restaurante em 
si, a cozinha, o balcão, os funcionários, os vestuários, o que eu procuro bem realmente fazer pro 
cliente é a questão da qualidade mesmo, trabalho com alimentos, produtos com qualidade, e ainda 
mais ..por que o McDonalds deseja, nunca trabalhei em outra empresa não, como te falei, mas eu 
imagino que o Mcdonalds tem um ...muito grande, ... qualidade, num falta nada no restaurante, 
isso ai eu prezo,  e passo pra todos os meus gerentes e pros meus atendentes.  
P: Então vamos fazer o seguinte. O que seus clientes só fazem com o McDonalds? O que eles não 
encontram em lugar nenhum, só encontram no McDonalds? 
CP: “pensando” 
P: O que eles rodam, rodam, rodam, mas só conseguem fazer aqui com você no McDonalds? 
CP: Rapaz, eu não consigo me lembrar de alguma coisa específica.... Às vezes é porque estão 
pertinho da praça de alimentação, e eles buscam as outras lojas, vão a Pão Doce, mas o que chama 
a atenção é mesmo a qualidade do produto McDonalds, acho que sim, por que lá eles vão lá no 
Pão Doce, vão na Mister Pizza, se afastam da McDonalds, olham e passa direto, ai eu falo com o 
funcionário: “ei chama, conversa com o cliente!”, as vezes é uma informação que não se esta 
vendo no menu, cardápio, ai eles as vezes eles vão, passam no Mister Pizza, voltam para o Café 
Expresso ali, de vez em quando, e quando vai ver esta no McDonalds, eu num.... 
P: Porque você acha que isso acontece? 
CP: Acho que, que talvez por que as pessoas tenham um conhecimento do produto McDonalds, 
....num consiga visualizar o produto, não sei, vou até perguntar a eles! (risos). Num posso nem 
dizer que é facilidade de pagamento, por que até mesmo a nossa loja não aceita cartão...ainda, L já 
tem essa vantagem, e outros restaurantes, o de Jaboatão tem essa vantagem, às vezes alguns 
clientes chegam perguntando pra gente...debito eletrônico, eu explico que ainda não chegou no 
nosso restaurante, às vezes não é nem vantagem de pagamento, talvez seja por que seja por 
dedicação mesmo pela empresa, pelo produtos McDonalds, qualidade [...]. 
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(5.9) 
 
P: Fale-me sobre o que está contribuindo, isto é, se algo está contribuindo para você,  se relacionar 
com seu consumidor. 
CP: A maior contribuição que tem é o trabalho de <muito barulho>, que o cliente chama de ..., 
que é atendimento... personalizado. Eu percebo que a maioria dos restaurantes, de você 
desenvolver muito a, contato com o consumidor realmente, principalmente os que vem ao meu 
restaurante. A gente trabalha o sistema de..., a gente trabalha bastante, se sentir dono mesmo da 
empresa, pra ficar lá na frente,  conversando, procurando saber o que é que pode melhorar e o que 
não pode, as condições da empresa, também, limitam muito a gente pra esse tipo de trabalho, mas 
ela desenvolve muito..., as ofertas quando a gente faz uma promoção, ali já ta incluído todas as 
McDonalds, então a gente não tem a liberdade, tipo quero fazer uma promoção extra pra um 
cliente..mas é reconheço que ali no atendimento o QUATI, ..o programa... tem facilitado muito a 
desenvolver melhores, atendimento, mais o atendimento ali do balcão mesmo, é ali o ponto de 
maior contato com o cliente é aquele, é o ato da venda mesmo, porque se ela não for bem feita ali 
no momento, ...empresa, como também o próprio cliente sai insatisfeito com a compra que ta 
realizando, realmente corre o risco de perder o cliente.  
 
(5.10) 
 
P: Falasse agora em relação a desenvolver atendimento, mas a Mc te limita em relação a 
produto..., . Como é que consegue desenvolver o atendimento? Superarar os seus limites. 
CP: O que a gente costuma fazer é aproveitar essas ferramentas que eles dão, tipo desenvolvendo 
os funcionários, pra fazer o atendimento quanto mais próximo ali do que ta sendo pedido, pelo 
processo...da empresa, fora além disso, eu não tenho, eu não tenho, realizado o algo mais. 
P: Já fizesse algo que saísse do padrão para algum consumidor teu, nesses 12 anos de 
McDonalds? 
CP: Ai às vezes a gente dá de mão para algumas coisas, né! 
P: Como assim abri mão? 
CP: O cliente pede, é, é, ele pede um produto, ..., mas a a gente não pode é, é... pru, pru.... é, 
realmente a empresa tem os procedimentos né, ..., o cliente que trocar o sabor do molho, a gente 
não costuma fazer isso, é, eu acho que... 
P: Falasse agora que você não costuma fazer, mas já fizesse? 
CP: raras vezes. 
P: Pra quem? 
CP: Não, às vezes só quando o cliente..... ó não pode, não dá, mas às vezes, oh dessa vez eu vou 
fazer. Veja só, teve uma cliente que comprou uma McOferta para o filho dela, ela queria o brinde 
do Mclanchefeliz, mas, o brinde nós, só pode ser vendido junto com o McLanche, “mas é que se 
for comprar o mclanche pra ele, é pouco pra ele, ele come de mais, ele come uma McOferta, e ela 
tinha comprado uma McOferta para o menino, aí eu abri mão, fui lá peguei um brinde e dei pra 
ele né. E eu acabei fazendo uma venda que na realidade não é assim, o brinde vai com o 
McLanche feliz, mas vem um cliente que comprou aquele produto, comprou algo que de maior 
valor agregado num teria como, às vezes vem os clientes “ah!, o casquinho é 1,20” “nada vou 
brigar por 20 centavos”,  ou seja, alguns clientes eu faço isso, acho até que é uma forma de 
cativar, as vezes as pessoas: “pô, o cara foi legal”.  
 
(5.11) 
 
P: Posso! Como você sabe que o que seu consumidor tem feito ou esta fazendo é o melhor para 
você, Gerente  do McDonalds? 
CP: A gente trabalha muito por, a gente não trabalha com objetivo de vendas não, e sim por 
nossas projeções, projeção mensais, né, ...o cliente de qualquer forma ele,  ele que realiza, que 
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concretiza isso, né, vem comprar, vem, é, é, eu vejo assim como, como gerente do restaurante, é 
preciso que ele...   
P: Como você reconhece que determinada ação do seu consumidor é importante para você? 
CP: Ah, é quando ele costuma  fazer uma observação, uma reclamação, as vezes, eu acho 
interessante quando um cliente faz assim, vem me pedir um suporte, pra aqueles com copo, né, 
poder levar pra viajem, apesar de essa loja não ter, não ter, entrega, nem ter dirve, o engraçado é 
que muitas pessoas levam pra viagem, e uma vez eu estava sem o produto na loja, sem aquele 
suporte na loja, tinha acabado, ai, disse assim é, ...falou “isso nunca pode deixar de, é um produto 
que nunca pode deixar de ter, porque se você esta acostumado, a gente já ta acostumado a ter e 
não pode deixar de ter no restaurante”,...é até..., agente as vezes deixa de dar importância pra 
certos detalhes, ...a gente pode achar que é uma besteira um sache de sal,..na loja pra poder 
fornecer ao cliente, mas pra comodidade que ele tem de dele..aquele sache, eu vejo como uma 
meta minha nunca deixar faltar aquele produto no restaurante.... Então, as vezes uma reclamação, 
que ele fala, e as vezes a gente consegue perceber, como é que esta o atendimento da gente, e 
também como esta o funcionário da gente. Hoje aconteceu um fato engraçado. Uma cliente, ele 
fez, um funcionário meu fez uma venda para um cliente, e ele ficou meio, fico assim meio, num 
tava nervoso, ele errou apenas o pedido e a outra cliente estava esperando, e ai a outra cliente 
quando foi pedir, ele também se embananou com ela, se atrapalhou, e ai causou um certo 
transtorno porque ela queria uma coisa e recebeu outra, e ai depois fui me desculpar com ela, mas 
ficou meio complicada a situação, ó faltou, o, ...já atendeu errado o primeiro cliente, então, ela foi 
atendida logo após o cliente que tava com problema, já foi uma observação que ela fez, então,  eu 
já sei que aquele funcionário já não ta, como é que eu digo, o atendimento dele, por algum motivo 
num tava como a gente quer, né, como deve ser feio com os nossos clientes, mas já um 
funcionário pra gente trabalhar ele, então através destes detalhes que os clientes nos passam que a 
gente consegue, a gente vai despertando para algumas coisas que parece que a gente não dá valor 
mais, não é o caso do atendimento ao cliente, mas a falta do suporte, depois daquilo ali, eu nunca 
mais deixei faltar suporte aqui na loja (risos). ... eu pergunto logo “e o suporte como é que tá?” 
(risos), ele é minha referência agora, é sério!, eu acho engraçado por que... depois que você 
acostumou não pode deixar de ter, ...é um detalhe, é um suporte, que no caso dele foi só um 
refrigerante, ...o cliente sai com a mão, uma com o refrigerante e outra com o saquinho né, e 
quando é mais um refrigerante ele bota no suporte,...para carro, quando os clientes pedem, quando 
eles pedem, a gente entrega entendeu? Num faz questão se ta levando copo ou se num ta levando, 
aí ...  
P: Você disse que quer que se consumidor tenha uma experiência única e que eles se sintam à 
vontade. Como você fornece esta experiência para ele? 
CP: Através de um bom atendimento, trabalho de funcionários, é,  ... qualidade do produto, não 
passar produto vencido, é por que tem  aquele controle dos 10 minutos, ...quando ele passa os dez 
minutos já perdeu qualidade, então, essas são as formas de, ele vem e compra um produto bom, ... 
assim entre aspas boa, uma vantagem boa, uma garantia na entrega de produtos, porque eles não 
costuma ...muita na estufa né? então a gente sempre faz novos, produtos novos pra entregar aos 
clientes, na maioria das vezes, então, isso ai a gente perde um pouco no tempo de atendimento ao 
cliente, mas geralmente o publico aqui da loja, na maioria são pessoas tão aqui no Carrefour, veio 
fazer compras, então eles vêm e fazem as compras e depois vêm lanchar, às vezes eles não têm 
tanta pressa no atendimento, já fizeram as compras, é só para fazer a refeição, então, a gente 
consegue fazer um atendimento até mais próximo e ter um produto mais novo na mão do cliente, 
né!..passar um produto melhor.... O que eu sinto falta de assim ...., um contato maior fora o 
balcão, né, muitas vezes, é, o cliente tá ali comendo, ai não dá para a gente ficar conversar muito, 
mas sempre procuro ficar atento, às vezes até a expressão do rosto do cliente diz muita coisa, uma 
coisa importante que até a empresa recomenda assim é a perceber, as vezes quando o cliente 
comprou uma McOferta, num tomou o refrigerante todo, ...talvez o refrigerante não esteja, o 
sabor, legal...são procedimentos até pra melhorar a qualidade, eu acho que é através de 
atendimentos, que a gente consegue essa experiência melhor junto ao cliente.” 
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(5.12) 
 
P: Você poderia me falar sobre como você contornou esta situação da cliente que reclamou 
CP: (...) Às vezes, os clientes a gente num escolhe né? ...eles são de diversas formas, quando o 
cliente, você consegue explicar a situação, é importante reconhecer quando está errado né, 
procurar mostrar como é que a gente faz as coisas para não deixar dúvidas, nossa cozinha é aberta 
para qualquer cliente ou pessoa que queira visitar, mostra os procedimentos, mostra como ta, 
mostra tudo, é essa transparência  eu acho legal, é realmente mostrar o que acontece no 
McDonalds.  
P: Os clientes daqui pedem para visitar a cozinha? 
CP: Não, até hoje eu nunca... oh, eu já falei com alguns clientes “se você quiser vir conhecer”, 
mas desde que eu estou aqui pelo menos, ...nunca ...cliente aqui na loja. 
P: Você poderia me falar sobre como você percebe nesta relação com seu consumidor? 
CP: Eu acho que... em relação com consumidor tem de ser muito transparente, tem de ter é... 
realmente fazer com que ele, ele é, respeita o justo valor ali que ele esta realmente comprando 
com a empresa, aquele produto e um serviço. Eu..eu..é realmente eu tenho assim na McDonalds, 
essa loja, o contato às vezes é um pouco menor, às vezes eu tenho até que despertar mais pra isso, 
mas as vezes é porque é um corre-corre tão grande no restaurantes que termina ficando desatento 
a isso, mas na relação de, que eu tenho com uma empresa e tenho como consumidor, eu vejo da 
mesma forma, procuro como gerente passar pra eles, os nossos consumidores, é realmente o que o 
McDonalds tem de bom, é, são nossos produtos, a forma de atendimento, quem trabalha com 
pessoas, né, pessoas é muito complicado, tem que fazer com que as pessoas trabalhem da forma 
como você quer que elas trabalhem, teoricamente é assim, é, ...também do perfil da pessoa, pra 
desenvolver um bom atendimento pro cliente, mas o que eu procuro mostrar nesta relação assim 
entre a empresa e o consumidor é... mesmo esta transparência, a forma de ver como a empresa 
trabalha.... eu não tenho motivo aqui para tá insatisfeito, e nem nunca, nunca... por mais que eu 
esteja insatisfeito com uma coisa na empresa eu... eu procuro não demonstrar isso e nem passar 
para o cliente, e eu não quero que nenhum funcionário faça isso, claro! Ainda mais quando estou 
representando a empresa, né, como gerente responsável pelo restaurante, aqui a gente tem que dar 
exemplo mesmo, é!, Tem de ser exemplo para eles. [...] 
 
(5.13) 
 
P: Você, gerente do McDonalds, se identifica com o seu consumidor? 
CP: Eu acho que sim, eu sempre procuro passar para os funcionários um ambiente que, eles tem 
que estar atento a qualquer necessidade do cliente, é, eu consigo muito me colocar no lugar do 
funcionário, né, desculpa, do cliente, as vezes o funcionário acha que é besteira, mas na verdade é 
uma exigência o pedido do cliente, né! Então, é, ...eu.... dos nossos cliente. (atenção a necessidade 
do cliente, se colocar no lugar dele) 
  
(5.14) 
 
P: Entendo. Você poderia me falar que tipo de experiência você quer provocar em seu 
consumidor? 
CP: A gente sempre procura que eles tenham uma experiência única, quando eles vêm ao nosso 
restaurante, eles retornam aqui pro Carrefour, porque realmente eles se sintam a vontade, tem um 
bom atendimento,...eu procuro ter com o consumidor daqui dessa loja, ...se sintam à vontade nas 
compras deles, que eles recebam um produto bom, para que isso realmente, ...aquele restaurante é 
um bom restaurante, quando eu quiser comer eu vou naquele restaurante, entendeu, ou até mesmo 
entre os restaurantes McDonalds de uma certa forma têm uma certa concorrência, não, assim, é 
mais, não uma concorrência desleal, é mais, aquele restaurante que se mostra mais limpo, mais 
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organizado, com um bom atendimento, com certeza vai ter um público mais fiel que nos outros. 
Acontece casos, de clientes deixarem de ir a um restaurante pra ir em outro, por que o 
atendimento é melhor, é um restaurante diferenciado, às vezes até porque tem um brinquedo, 
entendeu?  
P: Você disse que quer que se consumidor tenha uma experiência única e que eles se sintam à 
vontade. Como você fornece esta experiência para ele? 
CP: Através de um bom atendimento, trabalho de funcionários, é,  ... qualidade do produto, não 
passar produto vencido, é por que tem  aquele controle dos 10 minutos, ...quando ele passa os dez 
minutos já perdeu qualidade, então, essas são as formas de, ele vem e compra um produto bom, ... 
assim entre aspas boa, uma vantagem boa, uma garantia na entrega de produtos, porque eles não 
costuma ...muita na estufa né? então a gente sempre faz novos, produtos novos pra entregar aos 
clientes, na maioria das vezes, então, isso ai a gente perde um pouco no tempo de atendimento ao 
cliente, mas geralmente o público aqui da loja, na maioria são pessoas tão aqui no Carrefour, veio 
fazer compras, então eles vêm e fazem as compras e depois vêm lanchar, às vezes eles não têm 
tanta pressa no atendimento, já fizeram as compras, é só para fazer a refeição, então, a gente 
consegue fazer um atendimento até mais próximo e ter um produto mais novo na mão do cliente, 
né!..passar um produto melhor. 
 
(5.15) 
 
P: O que é que o McDonalds tem feito pro seu cliente se considerar “eu também sou 
McDonalds”? 
CP: A empresa mesmo, ela tem diversificado a, o produto, a linha de produtos, aumentou o 
cardápio agora com sucos novos, ela fez é, novos sabores de sanduíche, né; trocou agora, né, tirou 
3 e colocou 2 novos, ela tem feito, o desenvolvimento da linha de atendimento. 
P: Como assim? 
CP: Ah, ... ela apresentou pra gente, pra gente trabalhar com, identificando os nossos clientes.  
 
(5.16) 
 
P: Quem lhe influencia, isto é, se alguém influencia, neste relacionamento com o seu consumidor?  
CP: Assim diretamente não, é, é, me cobrando o tempo todo não, é, mas tem o nosso consultor de 
restaurante né, temos avaliações no restaurante, a avaliação ela, ela é uma nota .... de atendimento, 
é um retrato naquele momento de como esta funcionando o restaurante, né, agora é no dia a dia 
mesmo é que a gente faz acontecer, né, é, do dia a dia é que a gente faz o, a parte do restaurante, a 
parte do atendimento, é o que o consumidor geralmente vem ver, né, e encontrou no restaurante, 
não tem algo que, que todo dia ficasse me cobrando, me influenciando no o atendimento não. 
 
(5.18) 
 
P: Qual o significado desse relacionamento? 
CP: [...] importante, fundamental, por que é não há muito sentido de você <.> primeiro, né? Por 
que improvisar algo para alguém vir consumir, então, é poder saber quando o cliente ta chegando 
na loja saber o que ele irá querer só para poder adiantar o pedido dele, mas como eu não consigo 
ler a mente do povo, mas ai, eu vejo assim que é muito importante realmente, é, é o sentido de eu 
ter o meu emprego, que a empresa, que a empresa pra existir tem que vender. Tem muito cliente 
que se identifica, tem muitos clientes que se identificam com o McDonalds; tem uma senhora que 
vem com a filha dela quase toda noite, no McDonalds, né. Uma vez ela chegou e a loja tinha 
fechado, a loja fechou já tinha um tempo bem, as máquinas já estavam desmontadas, ai não dava 
mais para atende-la, fiquei até meio de coração partido porque é uma cliente nossa que sempre 
vem, né. Outro dia ela veio só e eu falei: “hoje a senhora, chegou mais cedo!”, e ela: “foi!” (risos), 
aí pegou a loja aberta. Foi no dia de até que chegou um cliente, e ele, a barraquinha fechada, um 
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casal, queriam tomar um sorvete, o ponto externo já tava fechado,né, as máquinas estavam 
desmontas, não tem mais como fazer sorvete, estava com o balcão ainda aberto, mais eu já tinha 
fechado os caixas, então infelizmente, a loja, eu já fechei os caixas não tem mais como fazer, e 
ele: “mas veja, faça, por favor, me ajude!” ai eu: “vamos lá, me dê!” Ai pedi para o gerente no 
outro dia registrar, num era certo, mas pra não deixar de atende-lo, né, ainda tinha condições 
porque a máquina estava funcionando, os caixas eu não podia mais, mas as máquinas estavam 
funcionando e eu tinha como fazer isso, então eu atendi; eu não poderia se as maquinas tivessem 
desmontadas, ai infelizmente, eu não teria como fazer, pra você vê o pessoal é, tem uma ... eu vejo 
muito importante essa relação, o pessoal que é realmente, acho que os clientes que são realmente 
assíduos ao McDonalds. ..., num conhece os produtos McDonalds, mas come McDonalds em 
qualquer lugar, mas o cliente vai poder levar realmente o que ele quer, numa promoção eu abro 
mão, né. 
P: Como é que você consegue perceber? 
CP: Ah, eu vou muito pela cara das pessoas, se a pessoa demonstra que é uma pessoa, que rola 
pelo menos sinceridade, se for possível fazer realmente, eu até faço além do que posso para 
atender o cliente, ..., por que quando a gente fecha a loja não teria mais como ajustar o produto 
para o cliente, ai não poderia estar em uma empresa sem... né? ...Mas ai se abre mão e consegue a 
clientela, é a forma de pedir, ..., dar essa atenção ao cliente já que ele veio aqui, mesmo que a loja 
já tenha fechado, mas ele vai comprar no McDonalds, é melhor conviver que dizer não ao cliente 
(risos). ...é fácil atualmente.  
 
 
(5.19) 
 
P: O que significa para você “ser McDonalds”? 
CP: Eu me identifico muito com o McDonalds, com a empresa, né. (...)poucos momentos eu, 
assim, eu fiquei insatisfeito com a política da empresa, não, e sim porque me identifico. 
P: O que seria se identificar com a empresa? Como seria isso? 
CP: Ela... assim... eu vejo assim, a empresa ela é.... tem o lado, o lado, o compromisso dela com 
os funcionários..., ela é uma empresa que tem uma política de desenvolvimento, de careira, que 
realmente acontece, (...) 
P: [...] O meu caminho foi meio por fora, porque como eu falei, trabalhei muito em escritório, 
quando eu vim me tornei gerente trainee, e hoje sou responsável por um restaurante. É, é tem essa 
política de careira, é, é uma empresa que é correta, entendeu?, procura trabalhar de acordo com a 
lei, eu procuro fazer isso com meus funcionários, com o atendimento com os clientes também, 
(...)É assim a empresa tem um regimento para a loja que é cheio de detalhes, a temperatura... é... é 
legal, é um ambiente jovem dentro de empresa, eu procuro manter o nível dos funcionários 
sempre tudo o mesmo é 2° grau de nível de escolaridade, então é, o pessoal é tudo jovem também, 
um ambiente alegre dentro da empresa, tem muito cobrança, porque a gente cobra muito dos 
funcionários, por causa de atendimento, forma de atendimento, agilidade, para não haver erro com 
problemas na expedição de refrigerante, a Mcdonalds é muita correria, é legal, eu gosto de 
trabalhar aqui. (...) tenho que me responsabilizar, às vezes até a forma de como ser abordado,..., 
mas tudo bem, .... é melhor de trabalhar, é uma escola,...aprendi muito.  
P: Mas é ai que o cliente o vê todo dia. Voltando, só mais um pouquinho, a partir do que tu 
falasse. Você falou que o McDonalds é uma escola, que tá aqui a 12 anos, que se identifica com o 
McDonalds, você construí sua vida por causa do McDonalds, sua vida que tem hoje em dia, você 
fez a tua vida, casamento, casa, e tudo isso você conseguiu pelo McDonalds. 
CP: Minha vida profissional, pessoal, tudo é ligado ao McDonalds. 
CP: Eu fazia 3° ano, olha que eu estudava ainda, eu era 3° ano, meu pai dizia que eu não precisava 
disso não, que estava estudando, que deveria terminar para depois procurar emprego (risos), tudo 
bem, até que Deus me mostrou isso aqui, Deus escreve certo por linhas tortas, né,verdade, e foi 
uma, foi uma forma muito, muito interessante a forma como eu consegui entrar no McDonalds. Ai 
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tudo o que consegui até hoje, tudo eu devo ao McDonalds mesmo, eu tenho boas amizades, tive 
oportunidade de trabalhar no escritório regional, tenho contato direto com o diretor regional, 
tenho contato direto com os consultores que fazem avaliação dos restaurantes, foi através de um 
deles que eu vim trabalhar em loja, porque, hoje não, hoje o escritório regional fechou, as pessoas 
muitas saíram da empresa, outros foram postos para fora, outros foram postos para fora e voltaram 
para a empresa, e, no mais mesmo o meu contato maior é como pessoal daqui, ai tudo que eu 
consegui, quando eu fiz administração, foi através do franqueado, quando eu trabalhava com o 
franqueado, quando eu trabalhava em escritório e ia fazer vestibular, ai soube que ia fazer 
vestibular, ai perguntou: “você vai fazer pra que?”, o meu primeiro vestibular tinha sido para 
arquitetura, e eu ainda não trabalhava, arquitetura, né, e não passei, depois quando eu comecei a 
trabalhar e fiz cursinho, ai ele perguntou: “fazer pra que?”, eu disse arquitetura, e ele disse: 
“nunca pensou em administração, economia?”, ele era economista, ele é economista! Ai eu, é uma 
boa, eu posso até fazer na FESP administração e na Federal arquitetura, ai...coloquei 
administração nos dois, ai você vê que até ai tem uma pessoa ligada a McDonalds, realmente tinha 
mais haver, já que eu trabalhava no McDonalds, mais haver diretamente administração, e isso é 
tudo o que eu queria da administração. Minha esposa eu conheci no McDonalds, ela foi no 
McDonalds, a gente estava namorando, casei e pronto, tudo ligado ao McDonalds. 
P: É uma vida, né? 
CP: Eu tenho muito a aprender, muita coisa mesmo, toda minha base do, do que eu consegui 
montar, muita coisa eu desenvolvi através do emprego, né, lógico que a faculdade ajudou, mas até 
a faculdade que escolhi, peguei administração, foi através do franqueado o McDonalds, tem muito 
haver.  
 
(5. 20) 
 
P: Está bom, obrigado mesmo. Você sabe porque eu estou lhe entrevistando os gerentes do 
McDonalds? 
CP: Não, tais fazendo um trabalho né? 
P: Estou fazendo um trabalho, Mestrado, é sobre marca-consumidor, eu estou entrevistando vocês, 
porque, mas o ideal seria entrevistar o presidente, que criou a marca, Ray Kroc, não está mais 
aqui...  
CP: Não, não esta mais aqui! 
P: O presidente da Mc, eu não vou conseguir falar com ele, então eu resolvi entrevistar vocês 
gerentes porque, vocês são o McDonalds. 
CP: Claro! 
P: O ideal seria entrevistar o Ronald McDonalds, seria o ideal, se pudesse entrevistar o Ronald. 
CP: O Ronald. 
P: Seria ideal entrevistar ele, diretamente. 
CP: A verdade é que eu não sei se ele estará por aqui, porque tem uns eventos que ele faz no 
atendimento, é, apresentações, que ele faz pras pessoas, tem uma agenda ele,... 
P: Você se considera o novo Ronald? Embora você saber que todo dia ali encarando o cliente 
olhando pra tu e vendo o Ronald McDonald, vendo os outro funcionários como o Ronald, seria 
esta a fantasia que o McDonalds tem? A pessoa ser o Ronald. 
CP: Também! Às vezes, já, já aconteceu, às vezes eu até pra, pra, a alegria que ele passa, né, pelas 
brincadeiras, as vezes eu tiro brincadeira com os funcionários, mas, eu já pensei assim algumas 
vezes.. 
P: Que o Ronald esta ali todo dia no balcão. 
CP: É bronca! (risos)  
P: Você sempre vai em busca de um relacionamento pra ser felicidade. Você consegue ver essa 
relação de felicidade com o convívio com o teu cliente, dele sair daqui feliz ou chegar aqui feliz 
com vocês, alguém já mostrou uma enorme felicidade? 
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CP: (...)As vezes acontece falhas, é como eu te falei, trabalha com pessoas, o funcionário não ta 
preparado, ou não ta num dia bom , num ta num momento de felicidade dele,... 
P: Não está no momento Ronald McDonalds? 
CP: É no momento Ronald, às vezes eu fico muito preocupado quando isso acontece, não deixar 
chateado,...a gente num gosta de .....o cliente vem, compra...oferece qualidade, tem ...até um preço 
mais elevado em relação a outros, se for comparar, ele paga pela qualidade, ser bem atendido, 
todo o conforto, então, isso me deixa realmente, se o cliente não for bem atendido, eu fico 
chateado.  
P: Você tem haver com o Ronald? 
CP: Acho que tem, um lado parecido tem, eu sou uma pessoa até que bastante brincalhona, agora, 
eu sou uma pessoa que gosto das coisas bem feitas, de fazer as coisas bem feitas, as vezes sou 
muito detalhista por isso, entendeu? ...muito detalhista, engraçado, os meus, a avaliação dos 
funcionários né?, por que treinamento é um dos focos que eu to batendo agora, no momento, é, 
com meus instrutores, com meus gerentes, tava tirando a QSLV hoje...., e eu costumo fazer 
....bastante tarefa, por que o funcionário..., quando a loja é avaliada, a avaliação é por tudo aquilo 
que ta dentro do QSLV, o QSLV é o padrão do restaurante, os funcionários de cada área tem que 
fazer aquilo ali, daquela forma como está escrito ali,..., então ai eu tava tirando o QSLV, ...oxente 
tais ai fazendo esse negocio, oxente tais ai tirando a QSLV, ai daqui a pouco voltava, oxente tais 
ai tirando, ..é a questão de trabalhar essa, esse detalhamento, eu sou detalhista nesse ponto, eu 
acho que é importante, que saiba aquilo ali. 
 
 
(5.21) 
 
P: [...] daquela forma como está escrito ali,..., então ai eu tava tirando o QSLV, ...oxente tais ai 
fazendo esse negocio, oxente tais ai tirando a QSLV, ai daqui a pouco voltava, oxente tais ai 
tirando, ..é a questão de trabalhar essa, esse detalhamento, eu sou detalhista nesse ponto, eu acho 
que é importante, que saiba aquilo ali, ...  
CP: Por que seria importante? 
P: por que ali é que ta a qualidade do produto que a gente vai mandar para o cliente, ..., a QSLV, 
os padrões são coisas estudadas, tempo e movimentos, tem qualidade e higiene, segurança 
alimentar, ta tudo envolvido ali, a operação ali do restaurante, ...trabalha é com alimentos, num é 
com roupas, num é com brinquedos, é com alimentos, tem que ter a máxima atenção com o que ta 
fazendo, pra num estragar o produto, pra num pegar o produto com a, com a mão suja, então 
aquilo ali ao meu ver,.., é o básico do restaurante, todo atendente tem que saber aquilo ali, 
entendeu? A gente tem dois tipos de avaliação, uma que é a inicial, que a gente dá o treinamento 
ao funcionário inicial né, quando ele entra na empresa, pra explicar as áreas pra ele, dá o 
treinamento inicial a ele e fazer a avaliação, e tem a continua que a gente avalia a cada seis meses, 
são duas vezes por ano que a gente avalia aquela área, então tem como obrigação saber aquilo, 
então aquilo ali eu faço questão de ser detalhista, eu sou uma pessoa que,..., eu procuro tratar bem 
essas pessoas, eu quero que o meu cliente seja bem tratado, o meu funcionário seja bem tratado, e 
também tem que ter controle, quando tam algum cliente que se exalta, normalmente a gente tem 
que ter uma forma de atendimento..., e até com os funcionários também, com os funcionários é 
mais fácil de lidar, por que funcionário..., cliente não, cliente é mais delicado, por mais que ele 
esteja errado, agente tem que saber abordar e mostrar como é que o McDonalds faz, acho que num 
tem como chegar pro cliente e dizer: “ah!, você ta errado!”, isso a gente nunca, o cliente sempre ta 
certo, eu assim em particular, eu acho que o cliente tando errado, a gente tem que como mostrar a 
ele, num vou dizer que ele ta errado, mais tem que mostrar que o McDonalds, a empresa tem outra 
forma de fazer as coisas, eu procuro passar isso, eu num... que o cliente sempre ta certo, as vezes 
tem coisas grosseiras que realmente, a gente tem que despertar e mostrar pro cliente que num 
pode ser feito assim, ... é muito delicado.   
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(5.22) 
 
P: Como você, Gerente  do McDonalds, descreveria o seu relacionamento com o seu cliente? 
CP: A relação com o consumidor? A gente tem um relacionamento de, é bom, ...assim, às vezes 
eu não consigo ter muito, um contato maior com o consumidor não, ...tão atarefado, tão, tão 
corrido que às vezes falha esse contato direto com o consumidor [...] 
P: Você poderia me falar sobre como você percebe nesta relação com seu consumidor? 
CP: [...] Eu..eu..é realmente eu tenho assim na McDonalds, essa loja, o contato às vezes é um 
pouco menor, às vezes eu tenho até que despertar mais pra isso, mas as vezes é porque é um 
corre-corre tão grande no restaurantes que termina ficando desatento a isso, [...] Eu sempre 
procuro trabalhar assim, eu não quero que façam comigo, então eu não faço com os outros, mas 
quando eu tenho de fazer uma coisa assim, eu faço... eu procuro sempre dar exemplo, fazendo 
para que eles vejam como deve ser feito, nem que na hora seja um terceiro no estalo mas.... oh eu 
falei assim, oh! Eu procuro fazer caprichado, ..., ai este relacionamento consegue passar pra, um 
trabalho ...mais eficiente. Essa relação com o cliente podia ser, eu acho que eu poderia até 
desenvolver mais esse lado, a gente esta passando por um momento agora de, voltado assim para 
trabalhar o operacional do restaurante, mas não deixando o cliente de lado, mas ai às vezes a gente 
passa um pouco despercebido. 
CP: O McDonalds já tinha outras formas de atender o cliente, via internet, mas eu posso até de 
repente ter um contato maior com o meu cliente, eu vejo na loja que tem, eu vejo tanta tarefa pra 
fazer que a gente perde o foco, foco de bom atendimento no cliente, não o bom atendimento, foco 
de ter um algo mais com o cliente, conversar mais com o cliente,... acho que eu num gosto de ficar 
num canto que eu não me sinta a vontade, ...ser bem tratado, eu num é,... é,. 


