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Todas as marcas têm  

um ADN porque todas têm uma origem,  

nasceram de alguma coisa.  

Há três forças principais de ADN:  

as do passado – que vêm de quem cria as marcas -, 

 as forças do presente – que condicionam os mercados e as 

marcas a uma actuação conjuntural –  

e as do futuro – que permitem inovar e antecipar tendências.”  

(Carlos Coelho,  

Presidente da Ivity Corp  

in Marketeer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens da capa: Logótipos dos quatro restaurantes amo.te cedidos por Margarida Silva. 
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Introdução  

 

No presente seminário, abordei o tema do Marketing nas Pequenas e Médias Empresas 

fazendo um estudo caso do grupo amo.te. Trata-se de um projecto que procurou perceber quais as 

particularidades das PME que condicionam a realização e aplicação de uma estratégica de marketing 

e comunicação. Para isso, predispus-me a analisar um grupo de restauração - que, para além da sua 

área, ousou fazer do nome dos restaurantes uma marca noutras áreas distintas - através de pesquisa 

bibliográfica, entrevistas e inquéritos, de modo a responder às perguntas de partida de como se 

passa de uma PME para uma grande marca e qual o papel da comunicação neste processo. 

Desde que a realidade do mercado de trabalho começou a tornar-se mais próxima através de 

conferências ou dos professores, dei conta que, salvo uma ou outra excepção, diziam-nos sempre e 

de modo geral: “Isto” está mau. Entenda-se por “isto”, o mercado de trabalho, a economia, a política, 

o mundo, no fundo, tudo.  

Deste modo, pensei nesses convidados como grandes empresas. Já estão estabelecidos no 

mercado, já têm know-how, já têm um plano de marketing. E eu, como estudante, numa pequena 

empresa – para enfrentar “isto”, o que é que é preciso para entrar e sobreviver no mercado? 

Para além disso, a ideia surgiu também pelo grande debate político sobre as Pequenas e 

Médias Empresas. Se os políticos lhes dão tamanha importância, é porque de uma maneira ou de 

outra são relevantes para o país. Mais, são um escape ao desemprego; um recém-licenciado ou uma 

pessoa desempregada pode construir a sua própria empresa com os devidos apoios. 

No entanto, não se podem basear apenas nos apoios - há aspectos fundamentais a ter em 

conta como, por exemplo, o Marketing. A definição clara de uma estratégia de marketing para 

qualquer instituição, nomeadamente para as PME, é meio caminho andado para a sua sobrevivência 

porque racionaliza e traz eficácia a toda a sua área de actuação. Daqui surgiu a ideia de analisar um 

grupo de restauração que se marcou pela diferença e por um forte investimento em marketing: o 

grupo amo.te. 

Neste sentido, uma vez que não apurei nenhum trabalho académico sobre o tema, a 

imprensa especializada foi muito importante na minha pesquisa: Revista Marketeer, Revista Meios & 

Publicidade, Revista Executive Digest, Briefing, O Jornal Económico (OJE), o Diário Económico e 

amo.te Mag. Para além disso, para sustentar a primeira parte, o Mercator XXI (2004), de Denis 

Lindon (et. al), o Dicionário de Marketing (2002), de Olivier Badot (et. al) e Comunicação Estratégica - 

as Relações Públicas (2009), de Sónia Sebastião, foram-me muito úteis. 

Também as organizações formais tiveram grande peso na minha investigação, uma vez que 

me esclareceram sobre leis, números de mercado e formas de actuação do estado. Neste sentido, 

foram úteis o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI), o Instituto 

Nacional de Estatística (INE), o Portal da União Europeia e o Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial. 

Deste modo, para conhecer melhor o grupo amo.te, entrei em contacto com Margarida Silva, 

Coordenadora de Rede amo.te, que se disponibilizou para responder a algumas questões online, 

uma vez que o Director Geral Pedro Miguel Ramos não se encontrava por motivos profissionais e 
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também por ter sido na altura da reabertura do amo.te Meco. Após a primeira entrevista, apesar de 

continuarem a residir algumas questões, não obtive mais respostas. Porém, com os dados que me 

forneceram e com a pesquisa realizada, consegui responder aos objectivos de saber qual a estratégia 

desenvolvida pelo grupo, a sua notoriedade e analisar o grupo em termos de marca, missão, 

identidade gráfica e investimento noutras áreas. 

 Relativamente ao último objectivo, saber como é que as agências de comunicação se 

relacionam com as PME, tentei abordar a agência do próprio grupo, a Brand Rouge, no entanto, não 

obtive qualquer resposta; assim sendo, procedi a uma pesquisa online sobre agências de 

comunicação e entrei em contacto, via e-mail, com algumas delas. Obtive resposta da Maçã.com, 

agência de comunicação, design e marketing sediada em Maia. Uma vez que esta agência teve a 

amabilidade de me responder a algumas questões, considero este último objectivo também cumprido.  

 Por fim, no que diz respeito às perguntas de partida, nomeadamente como se passa de uma 

pequena e média empresa para uma marca e qual o papel da comunicação nesse processo, vão 

sendo respondidas ao longo do trabalho: no primeiro capítulo é realizado o enquadramento 

conceptual, onde estão definidas as perguntas de partida, os objectivos e os conceitos; o segundo 

capítulo é referente à metodologia utilizada ao longo do trabalho; o terceiro capítulo centra-se no perfil 

do grupo amo.te, isto é, o seu historial, a sua constituição, as suas áreas de negócio, as suas formas 

de comunicação e ainda a opinião de 100 (não) consumidores. No quinto capítulo é abordada a 

estratégia de marketing, onde se disserta a importância do marketing para as Pequenas e Médias 

Empresas e os requisitos que necessitam para se tornarem numa marca. No sexto e último capítulo, 

são feitas algumas revisões e propostas ao grupo amo.te através de uma análise SWOT. 
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1. Enquadramento conceptual 

 

1.1. Pergunta de partida  

No início deste trabalho, começo com uma citação do presidente da Ivity, Carlos Coelho, que 

diz que “todas as marcas têm um ADN”. Ora, normalmente quem possui ADN são os seres vivos; é 

um código genético que os diferencia entre os demais, mesmo dos seus familiares. É algo que os 

torna únicos.  

Nesse sentido, será possível criar uma empresa única? Que se distinga dos demais, mesmo 

dos seus (aparentemente) semelhantes? Nesse caso, será suficiente conjugar as três forças que 

Carlos Coelho refere? Ou é necessário algo mais? 

Assim sendo, para este trabalho, questiono: como se passa de uma PME para uma grande 

marca? E uma vez que estou a terminar uma licenciatura em Comunicação, qual o papel da 

comunicação neste processo? 

 

1.2. Objectivos   

Para iniciar, escolhi este grupo de restauração porque, desde a sua formação, teve uma 

grande aposta no marketing. Mas, como a desenvolveu? Quais as motivações que levaram o criador 

a desenvolvê-la no sentido que definiu o grupo? E por ser uma pequena empresa, em princípio com 

menos recursos financeiros e humanos do que uma grande empresa, como a aplicou? Como a 

transmitiu aos seus colaboradores? Assim sendo, pretendo saber como se desenvolveu e aplicou 

uma estratégia de marketing no grupo amo.te para ter passado de um simples projecto e pequena 

empresa para uma marca. 

Para além disso, um dos objectivos das marcas é criar um valor emocional (mais do que 

racional) nos seus produtos ou serviços – é o que a diferencia das outras marcas, é o que cativa os 

seus consumidores. Com a estratégia de marketing em funcionamento e com o crescimento da marca 

amo.te, pretendo saber quais foram os resultados em termos de notoriedade e procura, à medida que 

a estratégia de marketing foi sendo consolidada; 

Para o estudo empírico das pequenas e médias empresas, decidi escolher uma pequena 

empresa com um grande sucesso. O grupo amo.te foi criado por Pedro Miguel Ramos em 2001 e em 

três anos inaugurou oito unidades de restauração. Com uma forte aposta no marketing, tem algumas 

particularidades (por exemplo, o logótipo variar consoante o restaurante) e, por isso, pretendo 

analisar o grupo amo.te baseado nos seguintes aspectos que podem ser usados como factores de 

diferenciação: 

� Marca; 

� Missão;  

� Identidade Gráfica; 

� Investimento noutras áreas. 
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Uma vez que nas últimas eleições presidenciais portuguesas os políticos deram bastante 

ênfase às PME, originando até brincadeiras por parte do grupo humorista Gato Fedorento como 

“nano mini micro pequenas e médias empresas”, queria perceber se são só os políticos a reparar nas 

PME, ou se existem empresas de marketing que se dedicam somente a esse tipo de empresas ou se, 

por outro lado, as acolhem como sendo clientes normais, sem ter em conta as suas limitações 

financeiras e humanas. 

 

1.3. Conceitos 

• Pequena e Média Empresa 

Uma vez que Portugal está inserido na União Europeia, adoptou, embora que seja apenas 

recomendado, a definição da UE de Pequenas e Médias Empresas de 1996, actualizada em 2003 e 

com entrada em vigor em 2005, que define PME em função dos seus efectivos, do seu volume de 

negócios ou do seu balanço total anual (Portal da União Europeia:2007).  

Deste modo, uma pequena empresa tem entre 10 e 49 colaboradores e cujo volume de 

negócios ou balanço total anual não exceda os 10 milhões de euros. 

Relativamente às médias empresas, empregam entre 50 a 249 pessoas e o seu volume de 

negócios não excede os 50 milhões de euros ou os 43 milhões de euros, no caso do balanço total 

anual. 

Note-se que, esta definição é uma maneira de facilitar os auxílios estatais, a participação dos 

fundos estruturais, ou os programas comunitários. Os valores das categorias que definem as 

empresas podem também ser revistos consoante as dinâmicas da economia europeia (Portal da 

União Europeia:2007). 

No caso português, as PME são, segundo O Jornal Económico, “um segmento determinante 

do tecido económico do nosso país” e isso é demonstrado pelas 49 567 pequenas e médias 

empresas existentes em 2007 em Portugal, incluindo regiões autónomas (INE:2009). Para além 

disso, segundo Luís Filipe Costa, actual presidente do IAPMEI, as PME contribuíram com mais de 

70% de exportações portuguesas em 2009 (Diário Económico:2010). 

   Como se pode constatar no quadro 1 (ver anexos), é um número inferior às micro empresas 

(empresas com menos de 10 trabalhadores), porém, é muito superior às grandes empresas 

(empresas com mais de 250 trabalhadores). Relativamente a 2006, houve um acréscimo de 2 900 

PME. (INE:2009) 

Tal como se pode ver no quadro 2 (ver anexos), as PME estão divididas por doze sectores. O 

maior, com 14 865 empresas, é o das indústrias transformadoras, seguido pelo sector de comércio 

por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e 

doméstico, com 11 079 empresas. Com 9552 PME, segue-se o sector da construção e com 4 536, o 

das actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas. No quinto lugar, aparece o 

alojamento e restauração (restaurantes e similares) com 3 908 empresas. Segue-se então o sector 

dos transportes, armazenagem e comunicações (2097), saúde e acção social (1 146), educação e 

outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais, ambos com 808 empresas, indústrias 
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extractivas (325), pesca (323) e, por fim, com 120 empresas, o sector da produção e distribuição de 

electricidade, gás e água (INE:2009). 

 

• Empreendedorismo 

Nos dias que correm e com a crescente competitividade nos mercados, o empreendedorismo 

é uma palavra essencial para o crescimento económico uma vez que se trata da capacidade que 

cada pessoa tem de passar das ideias às acções e não necessariamente apenas a capacidade de 

montar um novo negócio. 

Empreendedorismo abarca competências individuais como a criatividade, autoconfiança, 

inovação, tomada de decisões – é, por assim dizer, mais “uma questão comportamental e de atitude 

pessoal e social” (ECVET: 2008) do que algo imposto.  

Por outras palavras, “o Empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o 

século XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XX”. (Timmons, Jefrey A.: 1990) 

  

• Marketing 

O marketing é uma disciplina que existe desde que surgiu um sistema de trocas organizado. 

Porém, segundo Artur Santos Silva, Presidente do grupo BPI, (cf. Lindon: 2004) pode-se considerar 

um fenómeno, uma marca civilizacional do século XX, podendo ser definido como “o conjunto dos 

meios de que dispõe uma empresa para vender os seus produtos aos seus clientes, com 

rentabilidade” (Lindon, Denis, et. al: 2004), ou por palavras de Oliver Badot et. al. (2002), o marketing 

“ tem como objectivo originário favorecer a comercialização dos produtos”. Contudo, o objectivo das 

empresas foi desde sempre vender as suas produções; o que se alterou foi a forma de como as 

empresas o tentavam fazer, sob a influência de factores económicos, tecnológicos e científicos. 

Deste modo, o marketing ganhou uma importância cada vez maior na organização e 

estratégia das empresas, ganhando autonomia e transformando-se numa função nuclear e 

transversal que condiciona a sobrevivência da empresa, a sua prosperidade e o seu crescimento 

(Silva cf. Lindon, et. al: 2004). 

Para além disso, com o aparecimento das organizações sem fins lucrativos, a definição de 

marketing perdeu o seu sentido, uma vez que este tipo de organizações não procura vender. Assim 

sendo, numa perspectiva mais ampla “o marketing é o conjunto dos métodos e dos meios que uma 

organização dispõe para promover, nos públicos pelos quais se interessa, os comportamentos 

favoráveis à realização dos seus próprios objectivos” (Lindon, Denis, et. al: 2004). Outros autores 

avançam com diferentes definições: Lambin (cf. Badot et. al: 2002) diz que o marketing é “um 

processo social orientado para a satisfação das necessidades e desejos dos indivíduos e 

organizações, pela criação e troca voluntária e concorrencial de produtos e serviços geradores de 

utilidade”. Para Kotler (cf. Badot et. al: 2002), “o marketing é o mecanismo pelo qual indivíduos e 

grupos satisfazem as suas necessidades e desejos por meio da criação e da troca de produtos e 

outras coisas essenciais com valor para os outros.” 



 

Gestores 

de topo

Direcção

Chefias intermédias

Linha da frente

Neste sentido, é importante referir comportamentos que podem ajudar o 

a sua estratégia e a ser mais eficaz

de marketing, isto é, ver para além do produto e não se centrar apenas nele. Em segundo lugar, deve 

manter-se próximo da clientela através de estudos de merca

as suas decisões com base em factos e não apenas opiniões. Em quarto lugar, deve manter o 

espírito crítico, de síntese e de antecipação. De seguida, deve vigiar constantemente a concorrência, 

sem no entanto, desviar as suas atenções do consumidor para ela. Em sexto lugar, o 

assumir riscos de modo a inovar e a diferenciar a sua organização. Para além disso, deve ser 

coerente, preservando a imagem de marca para não confundir o consumidor. No oitavo luga

se assumir a importância do marketing como cultura de empresa e não apenas a preocupação de um 

departamento e, por fim, os colaboradores devem saber que a proximidade com o cliente é a missão 

de toda a empresa. 

Por fim, o marketing implica um exerc

quer interno, quer externo da organização; influencia a política geral da empresa e tenta interpretar e 

antecipar comportamentos dos consumidores de modo a cumprir os seus objectivos (Badot, Olivier, 

et. al: 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: Lindon, Denis; Lendrevie, Jacques; vários, (2004) 

Marketing, Dom Quixote. 
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Neste sentido, é importante referir comportamentos que podem ajudar o 

estratégia e a ser mais eficaz (Lindon, Denis, et. al: 2004). Primeiramente, deve evitar a miopia 

de marketing, isto é, ver para além do produto e não se centrar apenas nele. Em segundo lugar, deve 

se próximo da clientela através de estudos de mercado e assim, em terceiro lugar, pode tomar 

as suas decisões com base em factos e não apenas opiniões. Em quarto lugar, deve manter o 

espírito crítico, de síntese e de antecipação. De seguida, deve vigiar constantemente a concorrência, 

r as suas atenções do consumidor para ela. Em sexto lugar, o 

assumir riscos de modo a inovar e a diferenciar a sua organização. Para além disso, deve ser 

a imagem de marca para não confundir o consumidor. No oitavo luga

se assumir a importância do marketing como cultura de empresa e não apenas a preocupação de um 

departamento e, por fim, os colaboradores devem saber que a proximidade com o cliente é a missão 

Por fim, o marketing implica um exercício constante de observação e análise do ambiente, 

quer interno, quer externo da organização; influencia a política geral da empresa e tenta interpretar e 

antecipar comportamentos dos consumidores de modo a cumprir os seus objectivos (Badot, Olivier, 
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Neste sentido, é importante referir comportamentos que podem ajudar o marketeer a delinear 

. Primeiramente, deve evitar a miopia 

de marketing, isto é, ver para além do produto e não se centrar apenas nele. Em segundo lugar, deve 

do e assim, em terceiro lugar, pode tomar 

as suas decisões com base em factos e não apenas opiniões. Em quarto lugar, deve manter o 

espírito crítico, de síntese e de antecipação. De seguida, deve vigiar constantemente a concorrência, 

r as suas atenções do consumidor para ela. Em sexto lugar, o marketeer deve 

assumir riscos de modo a inovar e a diferenciar a sua organização. Para além disso, deve ser 

a imagem de marca para não confundir o consumidor. No oitavo lugar, deve-

se assumir a importância do marketing como cultura de empresa e não apenas a preocupação de um 

departamento e, por fim, os colaboradores devem saber que a proximidade com o cliente é a missão 

ício constante de observação e análise do ambiente, 

quer interno, quer externo da organização; influencia a política geral da empresa e tenta interpretar e 

antecipar comportamentos dos consumidores de modo a cumprir os seus objectivos (Badot, Olivier, 

Mercator XXI – Teoria e Prática do 

Empresa com visão comercial e empresa com visão de marketing, 

Clientes 
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• Marca 

As “marcas” nasceram com as primeiras trocas comerciais quando os produtores escreviam 

algo nos seus produtos para os diferenciar. Contudo, a explosão das marcas verifica-se na primeira 

metade do século XX, nos Estados Unidos, e na segunda metade, em Portugal. Acompanhando o 

desenvolvimento dos mercados de massa e do marketing, as marcas precisavam de tempo para 

construir a sua notoriedade e legitimidade enquanto marcas, no entanto, hoje em dia, as técnicas de 

marketing permitem criá-las muito mais rapidamente. 

Neste sentido, segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pode-se definir marca 

como sendo “um sinal que identifica e distingue produtos ou serviços no mercado”; segundo Badot, “a 

marca de fábrica, de comércio e de serviço é um sinal susceptível de representação gráfica servindo 

para distinguir os produtos ou serviços de uma pessoa física ou moral”; quanto à Brandia Central 

afirma que “muito mais do que um nome ou um símbolo usado para vender produtos ou serviços, 

uma marca é uma representação na mente dos consumidores; é um património simbólico cuja força 

reside na capacidade de proporcionar ao consumidor prestígio e identificação.” 

De forma geral, a marca deve ser legível, fácil de pronunciar e memorizar, que evoque as 

qualidades e as características do produto, ser declinável, original e distintiva, contudo, segundo a 

Brandia Central, “uma palavra registada só passa a ser marca quando adquire significado simbólico 

(...) relevante e único para os consumidores”. 

Deste modo, a marca integra três pilares (Lindon, Denis, et. al: 2004): o pilar da identidade, 

isto é, o conjunto de signos que expressam a identidade da empresa; o pilar objecto, ou seja, a 

empresa, a sua missão e valores veiculados através das variáveis do marketing e o pilar do 

interpretante ou dos resultados que as actividades de marketing e a identidade da marca exercem 

nos públicos impactados. 

 Assim sendo, as marcas têm seis funções segundo Kapferer e Laurent (cf. Badot: 2002): 

primeiramente, identificar o produto através das suas características distintivas; de seguida, 

referenciar o produto entre os seus concorrentes; em terceiro lugar, garantir a origem e qualidade do 

produto, onde quer que o consumidor o adquira. Em quarto lugar, tem uma função de personalização, 

ou seja, permite ao consumidor a integração ou diferenciação num status social; de seguida, tem uma 

função lúdica, isto é, exprime-se numa multiplicidade de marcas possibilitando ao consumidor uma 

variedade de escolhas; por fim, tem uma função prática, simplificando a tarefa dos consumidores que 

já sabem o que esperar, a priori, daquela marca. Assim, pode-se dizer que a marca permite a 

diferenciação, o (re)conhecimento e a memorização dos produtos. 

 Por um lado e por palavras de Denis Lindon (2004), a marca cria valor para o consumidor, 

sendo um contrato para ele, uma vez que garante um nível de performance, independentemente da 

forma de distribuição; identifica, uma vez que facilita o reconhecimento e favorece a fidelização e 

diferencia, dando sentido aos produtos e serviços. Por outro lado, a marca cria valor para a empresa, 

já que os consumidores estão mais ligados às marcas do que às empresas (valor comercial), sendo 

uma força perante os distribuidores; para além disso, é um activo negociável, quer pela sua venda, 

quer pelo aluguer ou licenciamento da marca, sendo que o que é tangível é muito inferior ao 



 

intangível (ver imagem 2). Quanto ao valor institucional, suscita um sentimento de pertença entre os 

colaboradores, criando uma atracção no recrutamento e um

Em suma, segundo Stefhen King, WPP Group, Londres, (cf. Lindon et. al: 2004), 

é uma coisa fabricada na fábrica; uma marca é qualquer coisa que é comprada pelo consumidor. Um 

produto pode ser copiado por um con

(perder o seu valor) muito rapidamente; uma marca é eterna.”

 

 

 

 

 

 

•  

•  

•  

 

 

•  

 

Fonte: Brandia Central

 

 

• Estratégia Empresarial

Estratégia é uma palavra inicialmente usada no exército, para poder definir a sua maneira de 

actuação em guerra. Hoje em dia, a guerra é feita nos mercados cada vez mais competitivos e as 

empresas adoptaram a palavra dos meios militares

Existem várias defin

inseparável relação entre a organização e o meio envolvente, a importância das opções estratégicas

para o futuro das organizações

têm, como divergências, a separação ou não separação

da estratégia – uns dizem que são 

estratégia concebe a definição dos objectivos e dos meios. Para além disso, várias definições dão 

relevo a vários aspectos, desde a tomada de decisão, a afectação de recursos, a concorrência ou 

quem define a estratégia. Contudo, existem dois aspectos que 

definir o futuro da empresa e que todos os aspectos anteriormente referidos não podem ser 

analisados separadamente, todos devem fazer parte de um processo integra

Isabel: 2001:3-8) 

Imagem 
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. Quanto ao valor institucional, suscita um sentimento de pertença entre os 

colaboradores, criando uma atracção no recrutamento e uma valorização na bolsa de valores.

Em suma, segundo Stefhen King, WPP Group, Londres, (cf. Lindon et. al: 2004), 

é uma coisa fabricada na fábrica; uma marca é qualquer coisa que é comprada pelo consumidor. Um 

produto pode ser copiado por um concorrente; uma marca é única. Um produto pode desaparecer 

(perder o seu valor) muito rapidamente; uma marca é eterna.”   

Brandia Central. 

Empresarial 

Estratégia é uma palavra inicialmente usada no exército, para poder definir a sua maneira de 

actuação em guerra. Hoje em dia, a guerra é feita nos mercados cada vez mais competitivos e as 

empresas adoptaram a palavra dos meios militares (Lindon, Denis, et. al: 2004)

ições de estratégia empresarial que, apesar de terem em comum a 

inseparável relação entre a organização e o meio envolvente, a importância das opções estratégicas

para o futuro das organizações e ter como abrangência toda a organização e/ou as suas actividades, 

a separação ou não separação da definição dos objectiv

uns dizem que são independentes, outros dizem que são

estratégia concebe a definição dos objectivos e dos meios. Para além disso, várias definições dão 

relevo a vários aspectos, desde a tomada de decisão, a afectação de recursos, a concorrência ou 

quem define a estratégia. Contudo, existem dois aspectos que são importantes: que a estratégia vai 

definir o futuro da empresa e que todos os aspectos anteriormente referidos não podem ser 

analisados separadamente, todos devem fazer parte de um processo integra

Imagem 2 – Pontos tangíveis e intangíveis da marca.  
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. Quanto ao valor institucional, suscita um sentimento de pertença entre os 

a valorização na bolsa de valores. 

Em suma, segundo Stefhen King, WPP Group, Londres, (cf. Lindon et. al: 2004), “um produto 

é uma coisa fabricada na fábrica; uma marca é qualquer coisa que é comprada pelo consumidor. Um 

corrente; uma marca é única. Um produto pode desaparecer 

Estratégia é uma palavra inicialmente usada no exército, para poder definir a sua maneira de 

actuação em guerra. Hoje em dia, a guerra é feita nos mercados cada vez mais competitivos e as 

: 2004).  

que, apesar de terem em comum a 

inseparável relação entre a organização e o meio envolvente, a importância das opções estratégicas 

ização e/ou as suas actividades, 

a definição dos objectivos e a formulação 

são inseparáveis, e que a 

estratégia concebe a definição dos objectivos e dos meios. Para além disso, várias definições dão 

relevo a vários aspectos, desde a tomada de decisão, a afectação de recursos, a concorrência ou 

são importantes: que a estratégia vai 

definir o futuro da empresa e que todos os aspectos anteriormente referidos não podem ser 

analisados separadamente, todos devem fazer parte de um processo integrado e coerente. (Nicolau, 
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Segundo o Ministério da Economia e da Inovação (2001), estratégia empresarial é um 

processo de gestão com decisões de médio/longo prazo envolvendo questões referentes à definição 

de negócios, objectivos de desenvolvimento e a factores-chave de sucesso. Por outras palavras, é a 

maneira de como recursos empresariais (humanos, financeiros, físicos) são geridos para se atingir 

determinado objectivo. 

 

• Comunicação 

A comunicação acompanha o Homem desde as suas origens e pode ser vista como “um 

processo de interacção entre pelo menos dois indivíduos, em que há um tornar comum de 

determinado assunto e em que os indivíduos envolvidos nesse tornar comum procuram levar o(s) 

outro(s) a agir de acordo com as suas pretensões” (Sebastião, Sónia:2009). 

Neste sentido, a comunicação é uma das variáveis do marketing - mix. Na prática, já está 

presente nas demais (produto, preço, distribuição): todas as variáveis comunicam o posicionamento 

do produto/serviço/marca. É portanto expectável que uma estratégia de comunicação seja o espelho 

dos objectivos que a empresa já tem previamente em vista.  

Para que seja realizada com sucesso, tem de ser persistente, sintética, repetitiva, continua, 

duradoura, coerente e verdadeira, ou seja, que passe a imagem da marca e que fique na memória 

dos clientes. (Lindon, Denis, et. al: 2004) 

No entanto, e ao realizar uma estratégia de comunicação, há que ter bem definido para quem 

se vai falar, como se vai falar e por onde se vai falar. Segundo Kotler, (cf. Pessoa: 2001: 7) existem 

sete tipos de público a ter em conta quando se comunica: os públicos financeiros, que influenciam a 

capacidade da empresa de obter fundos; os públicos de média, que divulgam as novidades e que de 

algum modo podem projectar positiva ou negativamente a imagem da empresa; os públicos 

governamentais, ou seja, o governo e tudo o que isso implica, desde leis, restrições ou apoios; os 

grupos de interesse, que zelam pelos direitos dos consumidores, ou organizações de carácter social 

ou ambiental; os públicos locais, que se encontra mais perto da esfera de actuação da empresa, 

como por exemplo, as organizações comunitárias; o público em geral, quer consumidores, quer não 

consumidores, uma vez que a imagem que o público em geral tem da empresa pode afectá-la quer 

positiva, quer negativamente; e, por último mas não menos importante, os públicos internos, isto é, os 

próprios colaboradores da empresa, já que, quanto melhor estes se sentirem a trabalhar na empresa, 

melhor será a imagem a passar para os públicos externos.  

 

• Franchising  

Franchising consiste num modelo ou sistema de desenvolvimento de negócios em parceria, 

através do qual uma empresa (franchisador), com um formato de negócio já testado, concede a outra 

empresa/empresário (franchisado) o direito de utilizar a sua marca, explorar os seus produtos e 

serviços bem como o respectivo modelo de gestão, mediante uma contrapartida financeira. 

Por outras palavras e segundo a Federação de Franchising Europeia (2008), “o franchising é 

um modelo de negócio que visa a distribuição de bens e/ou serviços com base no licenciamento de 
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uma marca, um conjunto de direitos de propriedade intelectual (…), um formato de negócio (...) que é 

vendido pelo franchisador (…) a parceiros independentes (…) com o objectivo de explorar o negócio 

para si próprios e no respeito das prescrições do formato”.  

Assim sendo, e segundo o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação 

(2001), o franchising pode ser encarado como uma estratégia de desenvolvimento para as PME. Para 

isso, deverão ter subjacente uma estratégia consolidada referente à estabilidade da empresa e à 

amplitude do mercado/clientes potenciais.  

 

• Merchandising 

Entende-se por merchandising, a comercialização de produtos por parte de empresas cuja 

principal actividade é outra (Lindon, Denis, et.al: 2004:386-387).  

Por outras palavras, é um complemento à publicidade: enquanto esta atrai os consumidores 

ao ponto de venda, o merchandising pode ser a diferença entre dois produtos; pode ainda, 

acrescentar valor a outros produtos que representem uma marca ou instituição. (Meios & 

Publicidade:2002). 

Deste modo, é uma ferramenta do marketing que assume cada vez mais um papel 

preponderante, quer no plano de comunicação da marca anunciante, como por parte dos 

distribuidores, isto é, dos espaços comerciais, já que ambos têm como objectivo final vender. (Meios 

& Publicidade:2002)  

Entre algumas vantagens podem-se referir que o merchandising contribui para a dinamização 

dos pontos de venda, cria diferenças entre os produtos da mesma categoria, comunica com o 

consumidor na hora da decisão de compra e acrescenta mais-valias aos produtos ao oferecer brindes 

e informação específica sobre eles. (Meios & Publicidade:2002) 

Como se pode ver no sítio do grupo amo.te, para além da sua principal área de actuação - a 

restauração -, tem ainda uma linha de merchandising que passa pelos acessórios de cozinha, pelo 

vestuário, produtos gourmet e até cosméticos. 

Deste modo, segundo Badot (2002), “o merchandising apresenta interesse não só para o 

consumidor, que poderá encontrar respostas para as suas expectativas, mas igualmente para o 

produtor, que irá dispor linearmente de um sortido e de uma localização correspondentes ao seu 

lugar no mercado e, finalmente, para o distribuidor, que poderá rentabilizar os investimentos 

efectuados tendo em conta a sua especificidade.”  
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2. Metodologia 

 

Este trabalho sobre pequenas e médias empresas é um estudo exploratório teórico-empírico 

que se baseia em objectivos e não em hipóteses, uma vez que não existe nenhuma tese sobre o 

tema para o corroborar ou refutar. Já que os recursos disponíveis, quer temporais, quer monetários 

foram limitados, baseei a minha pesquisa em dados secundários (livros/revistas especializadas, 

notícias, internet). Esta pesquisa realizou-se com base nos conceitos já operacionalizados e também 

sobre o grupo em análise, de forma a poder relacioná-los e perceber o relacionamento de pequenas 

empresas – grandes marcas. 

Relativamente ao trabalho de campo do presente trabalho, realizei entrevistas em 

profundidade, quer ao grupo amo.te quer à agência Maçã.com, uma vez que são muito úteis como 

estratégias de descoberta, uma vez que permitem averiguar que tipos de coisas sucedem mais do 

que a sua frequência (Moreira, Carlos: 2007). Ao grupo amo.te, entrevistei-o sobre o surgimento do 

conceito actual de negócio e o seu desenvolvimento; à agência de comunicação Maçã.com, 

entrevistei-a sobre as peculiaridades que se deve ter em atenção quando se desenvolve uma 

estratégia de comunicação para PME.  

A entrevista ao grupo amo.te foi realizada através de e-mail, uma vez que na altura do pedido 

os seus responsáveis estavam bastante atarefados com a reabertura do amo.te Meco. Após a 

primeira resposta a 10 de Abril de 2010, entrei novamente em contacto para poder esclarecer 

algumas dúvidas que persistiam, no entanto, não obtive qualquer resposta. 

Quanto à entrevista realizada à agência de comunicação Maçã.com, a primeira abordagem foi 

também através de e-mail, a 18 de Abril, no entanto, a agência disponibilizou-se para prestar uma 

entrevista presencial, realizada a 30 de Abril de 2010.  

Por fim, e de modo a obter impressões gerais sobre a oferta, o posicionamento e a imagem 

do grupo e dos seus produtos, realizei um inquérito online com 100 inquiridos – com perguntas 

fechadas, permitiu-me analisar quantitativamente as suas opiniões de uma forma menos dispendiosa 

e mais rápida (Moreira, Carlos: 2007). 

Realizado entre os dias 28 de Abril e dia 5 de Maio de 2010, o inquérito foi disponibilizado no 

endereço http://marketingpme.questionpro.com. Uma vez que é um estudo exploratório, usei, nesta 

fase, uma amostra de conveniência do estilo bola-de-neve, já que pretendia a opinião de um pequeno 

grupo (Moreira, Carlos: 2007), divulgando-o através, primeiramente, dos meus colegas de turma e de 

faculdade e depois através dos meus contactos pessoais via e-mail, através de redes sociais 

(Facebook, Twitter), pedindo sempre para que reenviassem aos seus conhecidos e amigos. No 

entanto, este tipo de amostra não prejudica a pesquisa porque nenhum objectivo ou pergunta de 

partida depende somente deste inquérito, ou seja, é um dado extra para poder enriquecer o trabalho. 
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As pessoas relacionam-se com as marcas da mesma 

forma que estabelecem relações entre si. 

(Brand Rouge) 

3. Perfil do Grupo amo.te 

 

3.1. Marca 

A marca amo.te foi criada por Pedro Miguel Ramos em 2001 e foi pioneira em Portugal como 

uma lovebrand
1. Deste modo, iniciou um nicho de mercado com a aplicação da imagem do coração 

na vertente de restauração, destinando-se a um público jovem e urbano. Porém, o grupo diz que 

desde essa altura, “o símbolo do coração tornou-se banal”. 

 Considera-se uma “marca única” devido aos “pormenores e a forma original como se 

apresenta aos consumidores nas várias plataformas que alimenta”, sendo uma referência que se 

afirma pelo estilo de vida que lhe está associado: saudável, descontraído, actual, arrojado, urbano, 

inovador e surpreendente.  

Por outro lado, o grupo afirma no seu sítio que “nasceu a comunicar” e considera-se um 

“laboratório de tendências” por inovar em diversas áreas, uma vez que não possui apenas 

restaurantes. Prova disso, é a forte aposta no marketing e na comunicação que valeu ao grupo, em 

2005, o Prémio Personalidade Marketing e Distribuição, atribuído pela Associação Portuguesa de 

Profissionais de Marketing. 

Desde o seu início, a notoriedade da marca é potenciada através da imagem do Director 

Geral, Pedro Miguel Ramos, quer seja em inaugurações, lançamentos de novos artigos de 

merchandising, novas parcerias ou eventos realizados. 

 

3.2. Missão 

Como missão, o grupo pretende disponibilizar qualidade e variedade em cartas 

gastronómicas e de bar para os clientes, associadas a um ambiente único que englobe design, 

música e lifestyle.  

No entanto, esta missão aplica-se principalmente a restaurantes. Se estas unidades 

hipoteticamente encerrarem, mas se a linha de merchandising continuar activa, então a missão 

deixará de fazer sentido. Com tanta atenção aos pormenores, este parece-me essencial: com a 

variedade de produtos e áreas de actuação do grupo, a missão deveria ser mais abrangente, e por 

isso apresentarei a minha proposta na análise SWOT mais à frente. 

 

                                                           
1
 Lovebrand: marca que desperta o amor nas pessoas, que estabelece uma relação com os seus consumidores 

que transcende o aspecto de mercado, criando neles um sentimento de fidelidade incondicional. Slide Share, 

http://www.slideshare.net/felipesenise/lovebrands-tcc-ecausp, consultado a 17 de Maio de 2010. 
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3.3. Constituição do grupo 

 

3.3.1. Unidades de restauração 

O grupo iniciou-se no verão 2001 e desde então já abriu algumas unidades de restauração, 

umas que ainda continuam abertas, outras já encerradas. Ao todo, estiveram abertos doze 

restaurantes amo.te: amo.te Meco (1º), amo.te Chiado, amo.te Tejo, amo.te Lisboa, amo.te Meco (2º), 

amo.te Porto, amo.te Setúbal, amo.te Covilhã, amo.te Açores, amo.te Braga, amo.te Viseu, amo.te 

Sheraton Pine Cliffs. 

Actualmente, só os sediados em Lisboa e o 2º Meco continuam em actividade, todos eles 

com um sub-conceito próprio: ambos os amo.te Meco, são unidades de restauração com um 

ambiente relaxado à beira-mar, abertos em 2001 e em 2010. Em 2002, o amo.te Chiado abriu portas, 

com uma cultura cosmopolita e arrojada. Quatro anos depois, surgiu o amo.te Tejo no Museu da 

Electricidade, combinando urbanismo com arte; por fim, em 2008, o amo.te Lisboa integrou-se no 

edifício Teatro Nacional D. Maria II, primando pelo requinte do próprio lugar. 

As várias unidades de restauração têm diversos conceitos, desde bar, café, restaurante, disco 

(um ou vários pisos), existindo a combinação de vários num mesmo lugar. Existem alguns contrastes 

que se evidenciam mas que ao mesmo tempo fortalecem a marca amo.te:  

• Contraste aldeia - cidade (o primeiro amo.te surgiu na aldeia do Meco, no entanto a 

marca diz-se urbana); 

•  Contraste rio - mar (o facto de haver um amo.te à beira Tejo e outro à beira Atlântico) 

• Contraste edifício histórico – edifício design (amo.te Lisboa – amo.te Chiado).  

Estes contrastes evidenciam a capacidade de adaptação e reinvenção da marca, pelo menos 

na capital, uma vez que dos doze, somente os da área de Lisboa se mantiveram abertos. 

 

3.3.2. Merchandising amo.te 

Relativamente ao merchandising, permitiu ao grupo crescer, não em termos geográficos, mas 

sim, noutras áreas de negócio, subdividindo-se e reinventando-se, sempre com personalidades 

próprias, quer nos restaurantes, quer nos produtos de merchandising, reforçando a sua própria 

identidade. 

Deste modo, o grupo conta com vinte produtos de merchandising que correspondem a 10% 

das receitas totais do grupo:  
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• Loiça amo.te;  

• Copos amo.te;  

• Bules;  

• T-shirts;  

• Aventais amo.te;  

• Individuais amo.te;  

• I-pod amo.te Apple;  

• Fitas porta-chave;  

• Livro de Receitas amo.te;  

• Gift Case amo.te (caixa para presentes);  

• Papel de Parede amo.te;  

• Vinhos amo.te (tinto, branco e tinto reserva);  

• Espumante amo.te;  

• Perfume amo.te For Us;  

• Sabonetes amo.te (canela e café);  

• Cervejas amo.te (parceria Unicer);  

• Espumante amo.te da Bairrada;  

• Produtos Gourmet: Azeite e Vinagres amo.te, Compotas e Mel amo.te. 

A maior parte dos produtos estão relacionados com a 

cozinha em si: desde produtos para cozinhar (azeites e 

vinagres), para acompanhar uma refeição (vinhos), para pôr 

uma mesa (loiça e individuais) ou para aprender a cozinhar 

(livro de receitas). 

No entanto, identifica-se o investimento de produtos que pouco ou nada têm a ver com a 

cozinha - sabonetes, perfumes, papel de parede, I-pod’s – demonstrando a dimensão da marca e a 

sua auto-descrição de “arrojada”. 

     

3.3.3. Unidades de Vendas 

Apesar de alguns destes produtos poderem ser adquiridos nos próprios restaurantes, como 

por exemplo as bebidas, os restantes produtos podem encontrar-se na Store of Lifestyle & 

Merchandising, no Chiado – uma forma de descentralizar a marca amo.te das unidades de 

restauração e dar-lhe continuidade noutros sectores, não ficando dependente do espaço físico dos 

restaurantes.   

 

 

Imagem 3- I-pod amo.te Apple. 

Imagem 4- Vinho tinto 

amo.te 

Imagem 5- Sabonetes amo.te 
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3.3.4. Agência de Comunicação Brand Rouge 

Em 2008, o grupo alarga-se e investe em mais uma área. Surge então a agência de 

Comunicação Brand Rouge (http://www.brandrouge.com/manifesto.php) com o intuito de ser a 

agência do grupo amo.te, tendo como mote criar soluções “Simples, Sofisticadas e Surpreendentes”. 

Actualmente, tem um número reduzido de clientes (por exemplo, amo.te, Associação de 

Valorização do Chiado, TMN – Sensações T) de maneira a garantir-lhes dedicação e exclusividade. 

 

3.4. Parcerias 

O grupo amo.te tem diversas parcerias, no entanto, a maior parte delas são relacionadas com 

os produtos de merchandising, realçando a importância deste sector do negócio. As suas parcerias 

são: Design: LabDesign e Sumo, Vinhos e espumantes: JAWS, Cervejas: Unicer, Cosmética: K-bis, 

Loiças e copos: Algifa, Produtos gourmet: Comtemp, Papel de Parede: De.Coração, I-pod: Apple, 

Livro de receitas: Texto Editora. 

 

3.5. Plataformas de comunicação da marca 

 

3.5.1. amo.te Mag 

Com o slogan “A new concept of glamour”
2, a amo.te Mag aborda as tendências do mundo do 

design, gastronomia e moda.  

Surgiu em 2005, e tem uma periodicidade bimensal, com uma tiragem de 15 mil exemplares. 

Para além de estar disponível online, é distribuída gratuitamente em todos os espaços do grupo e 

outros locais seleccionados. 

 

3.5.2. amo.te Rádio 

Uma vez que o grupo “nasceu a comunicar”, investiu também numa rádio que, para além de 

ter emissão online, também pode ser ouvida em treze rádios locais: Rádio Oxigénio (Lisboa), Rádio 

Estação Diária (Viseu), SFM (Aveiro), Rádio F (Guarda), Rádio Portalegre (Portalegre), Rádio 

Universitária do Marão (Vila Real), Rádio Sines (Sines), Antena Sul. Rádio Jornal (Évora), Rádio 

Planície (Moura), Rádio Azul (Setúbal), Rádio Antena Livre (Abrantes), Rádio S. Brás FM (São Brás 

de Alportel) e Rádio Clube de Pombal (Pombal). Para além disso, está também disponível em 

podcast e em iTunes. 

O único locutor, Pedro Miguel Ramos, conduz o programa “Love sessions from Chiado”
3 

durante 60 minutos, repetindo o slogan: “Love is everywhere”
4. 

                                                           
2
 Um novo conceito de requinte. 

3
 Sessões de amor a partir do Chiado. 

4
 O amor está em todo o lado. 
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O programa é constituído por três rubricas: “Batida do coração”, quando se trata de um bloco 

de música, com uma ou duas músicas, “Flash”, bloco informativo sobre moda e design e, por fim, 

“amo.te Briefing”, um bloco noticioso onde faz a leitura do mercado, com notícias sobre marketing, 

publicidade e comunicação.    

 

3.5.3. Sítios na internet 

Quando questionado sobre a importância da internet, o grupo respondeu que é “sem dúvida, 

um meio de comunicação imprescindível para darmos a conhecer a marca”. No entanto, em termos 

de redes sociais apenas se encontram numa (Facebook); relativamente ao sítio oficial do grupo, 

durante a pesquisa para o presente trabalho, muitas foram as vezes que não estava total ou 

parcialmente operacional. 

 

3.5.3.1. www.amote.com.pt 

O sítio do grupo está dividido em quatro partes: a primeira tem, no canto superior esquerdo, o 

nome do grupo com o respectivo slogan e por baixo, os destaques. (ver anexos) 

Na segunda parte estão listados as unidades do grupo com os logótipos a alterarem-se 

continuamente. No caso de o utilizador clicar numa hiperligação, aparecem as informações 

necessárias sobre aquele restaurante ou loja em particular (reservas, números de telefone, morada). 

Por baixo, aparece uma notícia mais relevante.  

No topo da terceira parte, existe um pequeno filme sobre o grupo e por baixo uma série de 

hiperligações que dão informações sobre reservas, a revista, happy hour, amo.te Meco e os seus 

pratos.  

Na quarta parte, existem uma série de hiperligações que também dão informação sobre 

ementas, mailing list, merchandising, press.room, parceiros, amo.te mag, franchising e rádio. Por 

baixo, uma série de microsites que divulgam/informam lançamentos, aniversários, parcerias, eventos 

e até uma biografia do próprio fundador. No canto inferior, está a rádio, que começa logo a tocar 

quando se entra no sítio mas que permite ao visitante colocá-la em pausa, sempre que se desejar. 

De modo geral, é um sítio fácil de se navegar e simples para encontrar informação. 

 

3.5.3.2. Facebook 

O grupo conta já com 5000 amigos na rede social, sentindo a necessidade de criar uma 

página de fãs. Uma vez que são uma marca e o objectivo é dar-se a conhecer e comunicar cada vez 

mais, faria sentido se tivesse o seu perfil visível a todos e não só aos amigos. Assim sendo, seria uma 

maneira de, um possível consumidor, estar a par das novidades mesmo sem ser amigo, já que não 

podem aceitar mais convites - http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000127208927&ref=ts 

(ver anexos). 

 



 

3.6. Opinião dos 100 (não) consumidores

Da amostra recolhida

sexo masculino, sendo que, 76% 

20% entre os 25 e 34 e os restantes entre os 35 e 44 anos, estando ainda 57% no ensino 

universitário e 25% já terá terminado o curso superior. 

nomeados treze cidades, sendo que Lisboa teve uma percentagem de 74%, seguida de Setúbal, 

Coimbra, Leiria, Viseu, todas com percentagens inferiores a 10.

Deste modo, 73% dos inquiridos conhece o grupo 

masculina, 78% responderam afirmativament

marca.  

 

 

Gráfico 1 – Percentagem de inquiridos que conhece o grupo 

 

 

Relativamente às características associadas à marca mais referidas, o fundador e actual 

director geral do grupo, Pedro Miguel Ramos

gastronómica, com 26% e, com 25%, a característica 

cosmopolitismo e o requinte aparecem ambos com 24% e 

23, 23 e 22%, respectivamente.
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Opinião dos 100 (não) consumidores 

a amostra recolhida, 66% dos inquiridos são do sexo feminino e os restantes 32% são do 

, 76% dos inquiridos têm idades compreendidas entre os 18 e 24 anos, 

20% entre os 25 e 34 e os restantes entre os 35 e 44 anos, estando ainda 57% no ensino 

universitário e 25% já terá terminado o curso superior. Relativamente ao distrito de residência, foram 

ades, sendo que Lisboa teve uma percentagem de 74%, seguida de Setúbal, 

Coimbra, Leiria, Viseu, todas com percentagens inferiores a 10. 

, 73% dos inquiridos conhece o grupo amo.te, sendo que, na população 

masculina, 78% responderam afirmativamente, enquanto na feminina só 71% dizem conhecer a 

Percentagem de inquiridos que conhece o grupo amo.te. 

Relativamente às características associadas à marca mais referidas, o fundador e actual 

Pedro Miguel Ramos aparece referido 52%, seguido da característica 

, com 26% e, com 25%, a característica inovação. Características como o 

aparecem ambos com 24% e glamour, descontracção

23, 23 e 22%, respectivamente. 

 

Masculino Feminino

78% 71%

22% 29%
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Relativamente ao distrito de residência, foram 

ades, sendo que Lisboa teve uma percentagem de 74%, seguida de Setúbal, 

, sendo que, na população 

na feminina só 71% dizem conhecer a 
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Contudo, e com valores mais reduzidos, ainda assim, importantes de se referir, 17% dos 

inquiridos considerou a marca dispendiosa e, outros 10% considerou-a como sendo mais uma cadeia 

de restaurantes. 

Relativamente à primeira característica, 32% da população feminina a reconheceu enquanto 

que apenas 19% da população masculina a assinalou. Quanto à segunda, é mais referida pelas 

mulheres, 14%, do que pelos homens, 12%, diferindo apenas um ponto percentual a menos no 

primeiro grupo em relação à característica inovação.  

No que diz respeito ao universo feminino, 17% afirma que a marca é cosmopolita, 13% afirma 

que é requintada, 11% diz que tem glamour, 16% associa a descontracção ao grupo e, fazendo jus 

ao nome da marca, 12% associa-lhe o romantismo. 

Já no universo dos homens, os valores diferem um pouco, sendo que apenas 7% considera a 

marca cosmopolita, 11% associa-lhe a característica requinte, 12% pensa que é glamourosa, também 

7% pensa que é descontraída e apenas 8% a consideram romântica. 

Deste modo, podemos verificar que apenas na característica glamour, existem mais homens 

a identificá-la do que mulheres, nas restantes, verifica-se o inverso. 

Relativamente aos produtos mais conhecidos, em primeiro lugar com quase 31% aparecem 

os restaurantes, seguidos das t-shirts com 18% e também os vinhos, com quase 11%. Contudo, nem 

todas as pessoas que diziam conhecer os produtos os avaliaram e, assim, sendo, apenas 22% de 

inquiridos avaliou os restaurantes de 1 a 6, sendo que 1 era “muito mau” e 6 “muito bom”, obtendo 

uma média de 4, ou seja, “razoável”. Quanto às t-shirts, foram classificadas, em média, com 3 

(“menos mau”), em 11% dos inquiridos. No que diz respeito aos vinhos, apenas 6% os avaliaram com 

uma média de 4,5, ficando entre o “razoável” e o “bom.” 

Comparando o facto de conhecerem a marca amo.te com a questão se já tinham frequentado 

o restaurante, apenas 29%, aproximadamente, o fez sendo que, cerca de 72%, apesar de conhecer a 

marca, nunca frequentou uma unidade de restauração do grupo. 

Analisando o porquê das pessoas que nunca frequentaram um restaurante amo.te, 18% 

refere que nunca o fez porque “nunca calhou” e 10% afirma que não tem nenhum perto da sua área 

de residência ou trabalho.  

Contudo, quase 84% afirma que gostaria de frequentar, sendo que apenas 16% afirma que 

não tem esse desejo; no caso das mulheres, 60% gostaria de o fazer, já nos homens, somente 40% 

demonstra essa vontade.  

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 2 – Percentagem de inquiridos que gostaria de frequentar um restaurante do grupo.

 

Relativamente aos restaurantes mais frequentados, num total de 20%, o 

mais referido com 10%. 

Em relação a todos os restaurantes,

gostaram mais do ambiente e cerca de 9% da decoração.

 Assim sendo, quase 86% dos inquiridos que já frequentaram um restaurante 

recomendá-lo-iam a um amigo, sendo que 100% das mulheres fá

aproximadamente, dos homens é que diria a um amigo para lá ir.

 

 

Gráfico 3 – Percentagem de inquiridos que recomendariam o restaurante a um amig
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Percentagem de inquiridos que gostaria de frequentar um restaurante do grupo.

Relativamente aos restaurantes mais frequentados, num total de 20%, o 

ação a todos os restaurantes, 11% inquiridos que já os frequentaram afirmam que

gostaram mais do ambiente e cerca de 9% da decoração. 

Assim sendo, quase 86% dos inquiridos que já frequentaram um restaurante 

iam a um amigo, sendo que 100% das mulheres fá-lo-

aproximadamente, dos homens é que diria a um amigo para lá ir. 

Percentagem de inquiridos que recomendariam o restaurante a um amig
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Percentagem de inquiridos que gostaria de frequentar um restaurante do grupo. 

Relativamente aos restaurantes mais frequentados, num total de 20%, o amo.te Chiado é o 

inquiridos que já os frequentaram afirmam que 

Assim sendo, quase 86% dos inquiridos que já frequentaram um restaurante amo.te, 

-ia, mas apenas 86%, 
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De modo geral, o grupo amo.te é reconhecido pelo seu Director Geral e pela cadeia de 

restaurantes, uma vez que os seus produtos de merchandising não são muito conhecidos, nem 

avaliados muito positivamente; porém, as características associadas à marca mais assinaladas vão 

de encontro ao posicionamento do grupo e são de cariz positivo. Apesar da frequência de 

restaurantes não ser muito elevada no seio da amostra, os que frequentaram gostaram e os que 

ainda não frequentaram, gostariam de frequentar. 
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4. Estratégia de Marketing 

Quando surgiu a ideia, Pedro Miguel Ramos começou por fazer um pequeno estudo de 

mercado na Aldeia do Meco, estendendo-o depois a todo o país. Com os resultados, percebeu que a 

palavra “amo-te” não era muito utilizada e, sem recorrer a uma agência especializada para delinear a 

estratégia de marketing, posicionou-se como uma lovebrand, onde a estratégia passa pelo jogo de 

sedução entre a marca e o cliente, estimulando-o desde o nome até ao prato. Os cinco restaurantes 

amo.te dão lugar a diferentes conceitos e decorações, sem nunca perder a identidade. 

Por outro lado e com nove anos de existência, a marca cresceu e tornou-se mais sólida e 

madura com o aparecimento dos diversos produtos de merchandising que a tornaram mais credível e 

diversificada. Durante este crescimento mantiveram o mesmo nível exigente de criatividade 

trabalhando em várias frentes de maneira a estarem à altura e desenvolvimentos do mercado.  

A base da sua estratégia é o facto de ser um “grupo de insatisfeitos que vivem preenchidos 

com o seu trabalho”. 

  

4.1. Identidade gráfica 

O grupo amo.te tem uma identidade muito própria e isso traduz-se também no seu grafismo. 

O seu símbolo geral é representado por um coração, segundo Margarida Silva, por três motivos: 

primeiro, porque é a representação gráfica comum para o amor; segundo, por estar relacionado com 

o conceito de lovebrand e terceiro, devido à sua permeabilidade - existe uma grande variedade na 

sua aplicação em imagens ou em novos logótipos. 

No entanto, apesar de todos os restaurantes terem um coração como símbolo, todos eles são 

diferentes. Uma vez que cada um dos espaços é diferente e tem personalidade própria, sem nunca 

perder a identidade do grupo, cada coração é preenchido de maneira diferente, traduzindo o espírito 

de cada lugar. 

Deste modo, segundo o seu site, a sua identidade gráfica traduz um “trabalho criativo que 

nunca se repete, tudo é uma descoberta”. 

 

4.2. Marketing para as Pequenas e Médias Empresas 

De modo a responder ao último objectivo, ou seja, saber se existem empresas de marketing 

que se dedicam só às PME e quais as peculiaridades que se deve ter em conta quando se 

desenvolve um trabalho para elas, fiz um pesquisa online e contactei com uma agência sediada em 

Maia, de seu nome Maçã.com. 

A Maçã.com é uma empresa de comunicação global,  que tenta resolver os problemas de 

comunicação dos clientes, adaptando a estratégia ao budget disponível. 

Começou por ser um gabinete de design e em 2006 apostou na área da comunicação. 

Maioritariamente, os seus clientes são PME, mas também têm algumas multinacionais,  nestes casos 

os serviços prestados estão mais ligados à criatividade e design, que à comunicação e marketing.  
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Há cinco anos que são consultores na área da comunicação de marketing no 

programa Dinamizar em Vizela. 

Quanto à escolha do nome para a empresa, está relacionada com o facto de a maçã ser o 

fruto da macieira que, na maior parte das civilizações,  é considerada a árvore do conhecimento. 

Ponto com (.com) tem a ver com a parte da comunicação. 

Quando questionado sobre as especificidades que se deve ter em conta para se desenvolver 

uma estratégia de marketing/comunicação para as PME, Nuno Mateus Sequeira, fundador da 

agência, referiu que a maior parte não tem departamento de marketing, sendo necessário que a 

agência o desenvolva, uma espécie de fast-marketing que resolve o problema imediato (mata a fome 

de comunicação ou de marketing). 

 Esta questão de fast-marketing é uma analogia com a fast food, que tem como objectivo 

saciar a fome rapidamente; o fast-marketing visa colmatar as deficiências de comunicação/marketing 

das PME de modo imediato. Uma vez que as PME geralmente não têm departamento de marketing, a 

agência de comunicação tem de resolver o problema do cliente rapidamente: normalmente, é querer 

vender e isso passa pela inexistência de uma comunicação, ou a sua existência deficiente, que a 

agência tem de alterar ou criar realizando um plano de marketing na hora. 

Neste sentido, a grande diferença entre grandes empresas e pequenas e médias empresas 

prende-se com o facto de as primeiras já terem definido um plano, isto é, sabem o que querem, para 

onde ir e como ir. Já as mais pequenas, diz Nuno Mateus Sequeira, sabem para onde querem ir, ou, 

por outras palavras, onde não querem estar, e dificilmente aceitam as sugestões de entidades 

externas, como as de uma agência de comunicação. 

O facto de as PME não aceitarem de ânimo leve as sugestões de profissionais de 

comunicação, prende-se com as suas particularidades de negócio. 

Por um lado, apesar de muitas delas terem conhecimento reduzido da área de marketing e 

comunicação ou mesmo nenhum conhecimento, conhecem e percebem muito bem do seu negócio – 

sabem o que querem dizer ao consumidor, contudo não sabem fazer com que seja isso que o 

consumidor queira ouvir. 

Por outro lado, o budget disponível para investir é inferior do que o das grandes empresas, o 

que faz com que o investimento em campanhas de comunicação se traduza num risco muito elevado, 

que tanto pode resultar muito bem, como muito mal, levando a um elevado grau de cepticismo por 

parte das PME. Neste caso específico, Nuno Mateus Sequeira defende que as agências de 

comunicação deviam aceitar esses riscos como sendo também deles – ou seja, se uma campanha 

tiver sucesso, obterem lucro com isso, mas se fracassar, devolverem pelo menos parte do 

investimento ao seu cliente. 

No início deste trabalho, está uma citação de Carlos Coelho. Quando questionado se 

concorda com as forças referidas pelo presidente da Ivity para tornar uma marca única, Nuno Mateus 

Sequeira diz que na teoria pode funcionar assim, mas na prática não por uma simples razão: as 

tendências são relativas. “As tendências só o são se as pessoas assim o quiserem e o que pode ser 

verdade hoje, amanhã já não é e depois de amanhã já volta a ser. As pessoas, assim como as 
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tendências são inconsistentes devido à grande turbulência de ambiente externo que envolve as 

empresas”, afirma o fundador da maçã.com. 

Deste modo, inovar significa estar um passo à frente da concorrência criando expectativas no 

consumidor, porém a inovação é boa ou má conforme se as pessoas assim o quiserem ou não. No 

entanto, mais do que criar estas expectativas, é preciso saber quais as expectativas já existentes do 

consumidor a determinado conceito; Talvez por isso o amo.te Porto não tivesse vingado: por mais 

expectativas que a marca quisesse criar, as pessoas não tinham expectativas para o conceito amo.te 

ou ainda não estavam preparadas para o receber. 

Por outro lado, o mais importante num consumidor é a mente. Se a mente estiver satisfeita, é 

meio caminho andado para a pessoa se sentir bem e se predispor a consumir. As marcas têm de 

trabalhar nesta “batalha mental” com o consumidor para satisfazer primeiro o cérebro e depois o 

corpo. Outro dos motivos possíveis para que o amo.te Porto não ter seduzido o povo portuense, 

talvez seja a falta de estudo das suas mentes - o amo.te tem uma componente muito cosmopolita, 

muito lisboeta no seu conceito e, para vingar, por exemplo, no Porto, é necessário adaptá-lo à mente 

nortenha. 

 

4.3. O papel da comunicação 

A maneira de uma Pequena e Média Empresa se tornar única é obtendo essa etiqueta pelos 

seus consumidores, no entanto, eles nunca a podem considerar única se não tiverem conhecimento 

da sua existência, do seu negócio, das suas acções. 

Desta forma, a comunicação é importante para dar a conhecer algo, é, como a própria 

natureza da palavra diz, pôr algo em comum. A comunicação, apela predominantemente à emoção, 

tentando criar uma empatia com o consumidor, já que as pessoas se sentem melhor com o que 

conhecem do que com o que desconhecem, chegando a receá-lo ou a temê-lo.  

Para criar esta ligação emocional, a comunicação deve criar o argumento certo para fazer o 

“clique” na mente do consumidor - a validade do argumento deve ser pensada na óptica dos clientes 

e não da empresa, isto é, o argumento deve fazer sentido e fazer sentir algo ao cliente, não ao 

comunicador. 

Relativamente ao grupo amo.te, este opta por uma maneira inovadora de comunicação: tem 

plataformas próprias que projectam a sua imagem, os seus conceitos, a sua maneira de estar e de 

“cozinhar” novidades para os seus consumidores através de mensagens coerentes entre todos eles e 

com palavras-chave que se prendem com “love” e “glamour”. Estas plataformas têm uma expressão 

muito própria: uma revista, uma rádio, uma newsletter, um sítio e uma rede social que transmitem a 

identidade do grupo sem a fragmentarem. 

Contudo, e apesar de inovadores, estas plataformas têm algumas limitações. No caso da 

revista bimensal, é distribuída nos próprios locais do grupo, ou seja, se uma pessoa não conhecer o 

grupo, não se irá dirigir ao restaurante de modo a obter a revista; para além disso, não está 

integralmente disponível online. 
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Relativamente à rede social, não usufruem totalmente dela, isto é, não têm o perfil público, 

não promovem passatempos através da sua página, não criam ferramentas, como por exemplo “quiz 

do grupo amo.te” de modo a espalhar pela comunidade do facebook e, para além disso, restringem-

se apenas a uma rede social, em vez de explorarem outras. Segundo um novo relatório global 

encomendado pela Regus, é mais provável que as PME utilizem mais as redes sociais do que as 

grandes empresas e o grupo amo.te, jovem e inovador como se intitula, deveria apostar mais nesta 

área. 

No que diz respeito à newsletter, existem alguns pontos a referir. Desde que iniciei contacto 

com a Margarida Silva, tenho recebido semanalmente um e-mail com as propostas gastronómicas 

diárias de todos os restaurantes amo.te, sem mais informações e com pouco cuidado estético. Uma 

vez que, de informação “oficial” era a única coisa que recebia, pensei que fosse a e-news “regular” a 

que eu tinha subscrito no mês de Março. Contudo, em Julho recebi um e-mail diferente, intitulado de 

e-news, com outro grafismo e aspecto mais profissional, mas apenas com imagens e um quadrado 

negro ao lado (ver anexos), sendo que, quando seleccionados, percebia-se que continham 

informação, que apenas não estava visível à primeira vista.  

Quanto ao sítio online, é muito acessível de navegar e contém informação actualizada 

regularmente sobre o grupo.  

Em relação à rádio, está presente, quer online, quer off-line, em vários pontos do país, 

podendo chegar aos ouvintes seguidores das rádios onde é emitido o programa de Pedro Miguel 

Ramos. 

Apesar de não realizar publicidade nos meios tradicionais (imprensa, televisão, rádio), o nome 

amo.te está muito presente em todos estes meios devido à imagem pública do Director Geral e 

também porque é alvo jornalístico cada vez que inaugura uma unidade de restauração ou algum 

produto - com uma rápida pesquisa na internet percebe-se que está presente quer em imprensa 

especializada, quer em imprensa generalista (ver anexos), dando-lhe visibilidade junto do público em 

geral.  

No entanto, esta comunicação do amo.te, não se adaptou à realidade de outras áreas do 

país, nomeadamente à zona do Porto, não tendo havido o estudo prévio da mentalidade nortenha. Se 

não existiu comunicação, não pôde existir uma relação marca - consumidor, daí ser necessária uma 

base de dados dos clientes para lhes poder dizer que os amam; assim, o cliente vai querer retribuir e 

dizer certamente que também ama aquela marca. 
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5. Análise SWOT  

A análise SWOT, abreviatura para stregths, weaknesses, oppotunities e threats
5
, é a junção 

de dois tipos de análise do negócio: interna e externa. A primeira “diz respeito aos recursos de que a 

empresa dispõe e às dificuldades ou fraquezas que limitam a sua evolução” (Lindon, et. al.:2004); 

quanto à segunda, “consiste em descrever e analisar os traços importantes e pertinentes do mercado 

no qual (...) [a] estratégia de marketing se está a elaborar” (Lindon, et. al.:2004). Deste modo, a 

análise SWOT, é uma conclusão das duas análises referidas, que identifica os elementos chave que 

permitam estabelecer prioridades e que prepara recomendações, neste caso, do grupo amo.te. 

(Lindon, et. al.:2004) 

 

SWOT Positivos Negativos 

Internos 

Strengths 

• Pedro Miguel Ramos: a sua 

notoriedade enquanto figura pública 

ajuda a projectar a imagem da marca; 

para além disso, também tem 

formação na área da comunicação. 

• Pioneira Lovebrand: quando se inicia 

algo, um nicho de mercado como o 

grupo iniciou, os precursores são 

sempre lembrados e tidos como 

referências. 

• Imagem: diferente e inovadora, 

rompeu com a ideia de que uma 

marca deveria ter um só logótipo. 

• Merchandising: a sua vasta linha de 

produtos permitirá à marca sobreviver 

no caso de um dia, hipoteticamente, 

os restaurantes encerrarem. 

• Plataformas de comunicação: uma 

maneira diferenciada de chegar ao 

público, transmitindo uma imagem 

muito própria da marca. 

Weaknesses 

• Missão: muito restrita tendo em conta 

as áreas de negócio em que está 

envolvido. Podia optar por uma mais 

abrangente: “O grupo pretende 

satisfazer e estimular os seus clientes a 

vários níveis, transmitindo um estilo de 

vida para o dia-a-dia”. 

• Responsabilidade: não tem quer social, 

ambiental ou corporativa, factor 

importante no relacionamento com o 

consumidor. 

• Comunicação: apesar de haver 

números de telefone disponíveis no site, 

o e-mail não está e, quando contactados 

por esse meio, a resposta demora muito. 

Para além disso, a página na rede social 

atingiu o seu limite de amigos e o perfil 

não é público, não permitindo “não -

amigos” comentarem ou estarem a par 

das últimas novidades. 

• Comunicação Financeira: Já é mais do 

que uma obrigação legal: depois de 

muitos anos a ser uma comunicação 

para especialistas, a comunicação 

financeira é hoje para todos e o grupo 

não a tem. Poderia expô-la, por 

exemplo, no seu sítio da internet. 

  

                                                           
5
 Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 
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Externos 

Opportunities 

• Procura do novo: as pessoas estão 

sempre à procura de inovação e o 

grupo tem a capacidade de 

surpreender os seus consumidores. 

• Merchandising: existem novas áreas 

para apostar. Deixo duas ideias: 1) 

Catering, com todos os produtos 

produzidos pelo grupo, seria uma 

maneira de estar presente em 

diversos eventos. 2) “amo.te em sua 

casa”, ou seja, se o consumidor 

pretende-se fazer uma surpresa a 

alguém ou dar uma festa em casa, iria 

um cozinheiro a casa, fazer os pratos 

amo.te e poderia ainda ter a 

decoração de um restaurante à sua 

escolha. Seria o requinte de um 

restaurante amo.te na intimidade da 

casa do consumidor. 

• Franchising: Agora com mais 

experiência e mais maduro, o 

franchising é uma oportunidade do 

grupo se expandir geograficamente. 

• Eventos culturais: uma vez que se 

identifica com design, moda, ate, 

poderia associar-se a eventos como o 

Moda Lisboa, Portugal Fashion, Elite 

Model Look, eventos criados por 

escolas de moda, exposições variadas 

no Centro Cultural de Belém ou nos 

Jardins Gulbenkian Lisboa, ou, no 

campo do marketing, apoiar o 

Encontro Nacional de Estudantes de 

Marketing e Comunicação. 

• Organização de eventos: com a 

nova lei aprovada sobre o casamento 

homossexual, irreverente e inovador 

como o grupo é, poderia organizar 

copos-de-água para este público 

específico. 

• Amigos: tendo em conta que 86% 

dos inquiridos recomendaria o 

restaurante a um amigo podiam 

explorar essa vertente com “traga um 

amigo” e receba algo ou “menu de 

amigo” (com desconto). 

Threats 

• Consumidores: o facto de o conceito 

ser muito lisboeta e cosmopolita leva a 

uma adaptação a outras partes do país, 

estando sujeito à falta de expectativas 

do público. 

• Tendências: o facto de serem as 

pessoas a fazerem as tendências torna-

as inconsistentes, gostando hoje do que 

possa ser inovador e amanhã do que 

seja tradicional. Para além disso, há 

também oscilações de mercado (crises), 

políticas (...), outros concorrentes de 

requinte na cidade de Lisboa. 

• Concorrência copiar o conceito: e 

isso fazer com que o grupo se torne 

mais um; afinal, como o próprio indicou, 

o “símbolo do coração tornou-se banal”. 
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Conclusão 

 

 Este trabalho foi desenvolvido no terceiro ano da licenciatura de Ciências da Comunicação, 

para a unidade curricular de seminário do ano lectivo de 2009/2010 e abordou o Marketing nas 

Pequenas e Médias Empresas – Estudo Caso do grupo amo.te. 

 No início deste trabalho, propus alguns objectivos que considero cumpridos.  

Primeiramente, e porque o grupo em análise se trata de uma PME, ao recorrer a uma agência 

de comunicação e marketing, percebi que estas empresas têm particularidades que tem de ser 

trabalhadas e respeitadas: têm menores recursos financeiros, o que leva a algum cepticismo quanto 

ao investimento em marketing e, normalmente, não têm formação nesta área, querendo por vezes 

comunicar o que o consumidor não quer ouvir. 

Contudo, isso não se verifica no grupo em análise. Apesar do Director Geral Pedro Miguel 

Ramos não ter recorrido a uma agência de comunicação e marketing, delineou uma estratégia que o 

posicionou como pioneiro em lovebrand, sendo que o seu objectivo era estimular o cliente desde o 

nome da marca até ao prato escolhido, através do nome, de cheiros, sabores, música, decoração, ou 

seja, todo um estilo de vida. 

 Estes estímulos criaram uma impressão positiva nos inquiridos para este trabalho: 73% 

conhece a marca; as características mais referidas no inquérito são as que o próprio grupo refere 

serem as suas; 86% dos inquiridos que já frequentaram um restaurante recomendá-lo-iam a um 

amigo.  

 Para além disso, à medida que a estratégia de marketing foi sendo consolidada, a marca 

também foi amadurecendo e apostando noutras áreas criando não só uma cadeia de restaurantes, 

mas um grupo inovador, empreendedor, que aposta em diversos mercados. Contudo, os seus 

produtos de merchandising não são muito conhecidos entre a amostra do inquérito e os que são, não 

têm uma avaliação muito elevada. 

 Para além do investimento noutras áreas, alguns factores de diferenciação que podem ser 

encontrados numa empresa são também a sua missão e a identidade gráfica – que, no caso do grupo 

amo.te, a meu ver, o primeiro não é distinto e abrangente o suficiente, já que abarca apenas a 

restauração. Contudo, no caso da identidade gráfica, creio que se distingue e apesar de Margarida 

Silva afirmar que o coração se tornou num símbolo banal, os corações do grupo amo.te são 

facilmente reconhecidos e proporcionam uma diferenciação entre os produtos sem no entanto 

fragmentarem a identidade do grupo. 

 Deste modo, uma PME passa a uma marca quando tem uma identidade e personalidade 

muito próprias; que saiba o que quer para a empresa e o que quer oferecer ao consumidor. No 

entanto, precisa de oferecer mais do que o produto final, precisa de oferecer experiências, vivências. 

No caso do grupo amo.te, ”são os pormenores e a forma original como se apresenta aos 

consumidores nas várias plataformas que alimenta”, que o tornam numa marca (amo.te Mag: 

2010). Contudo, uma PME só obtém o rótulo de única, não no sentido de estar sozinha num mercado 

específico, mas sim, ter algo que a diferencia das demais, quando o consumidor o entender, isto é, é 

ele que tem o poder para dizer que aquela marca é especial. 
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 Para isso, é necessário haver comunicação da parte da empresa; e aqui, a comunicação 

aparece com um papel crucial na relação empresa - consumidor: Uma PME tem de se dar a 

conhecer, dizer ao consumidor que está ali para ele, uma vez que, se ele não a conhecer, 

nunca a pode considerar única e o desconhecimento pode levar à desconfiança, ao receio, já 

que “as pessoas relacionam-se com as marcas da mesma forma que estabelecem relações entre si”. 

(Brand Rouge). É mais fácil gostar do que se conhece, do que o que não se conhece e por isso, a 

imagem pública do Director Geral contribui largamente para a projecção da marca: cada 

reportagem/notícia sobre o Pedro Miguel Ramos, quer sobre aspectos pessoais, quer profissionais, 

refere uma breve biografia do mesmo em que menciona o projecto amo.te; para além disso, apesar 

de não apostar em publicidade nos meios tradicionais, está presente neles uma vez que, quer a 

(re)abertura de um novo espaço, ou o lançamento de um novo produto, são alvo de interesse 

jornalístico. Para além das suas publicações próprias, que transmitem a identidade e a forma de estar 

no mercado do grupo, a sua linha de merchandising é também uma forma de comunicar porque leva 

o conceito amo.te a outras áreas de actuação, permitindo alargar o público a que se dirige, isto é, 

uma pessoa que não goste de frequentar restaurantes, pode gostar de alguma peça de 

merchandising em específico, podendo adquiri-la e conhecendo o grupo através dessa aquisição.    

 Contudo, esta comunicação parece não ter chegado a algumas partes do país, levando ao 

insucesso das unidades de restauração franchisadas. Se por um lado este insucesso pode ter sido 

menos benéfico para o grupo, por outro, desperta algum interesse académico, isto é, para o futuro 

seria interessante comparar uma das áreas em que o franchising não resultou (e a minha preferência 

vai para o Porto, uma vez que podia contar com a ajuda da Maça.com), com a área de Lisboa – 

mentalidade, costumes, conceitos -  e tentar perceber o porquê de não ter vingado. 

 Em jeito de suma, o tecido empresarial português é formado maioritariamente por Pequenas 

e Médias Empresas, sendo que muitas delas, nas mais diferentes áreas são apenas “mais uma”. Não 

é o caso do grupo amo.te – irreverente e inovador, apostou no marketing deixando o tradicional 

cepticismo para outras empresas, apostou em várias áreas e deu-se a conhecer ao público que, ao 

longo deste nove anos, lhe permitiu posicionar-se como marca e como sendo única.  
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Anexos 
 

Anexo 1 - Empresas (N.º) por Localização geográfica e Escalão de pessoal ao serviço; Anual - INE, 

Sistema de Contas Integradas das Empresas. Última actualização destes dados: 22 de Julho de 

2009. 

 

Localização 

geográfica 

Empresas (N.º) por Localização geográfica e Escalão de pessoal ao serviço; Anual 

Período de referência dos dados 

2007 2006 2005 

Escalão de pessoal ao serviço 

Total Meno

s de 

10 

10 - 49 50 - 

249 

250 

e 

mai

s 

Total Meno

s de 

10 

10 - 

49 

50 - 

249 

250 

e 

mai

s 

Total Meno

s de 

10 

10 - 

49 

50 - 

249 

250 

e 

mai

s 

N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  

Portugal P

T 

110

168

1 

  105

119

5 

  43

44

3 

  6

1

2

4 

  9

1

9 

  108

543

5 

  103

559

8 

  42

97

2 

  5

9

8

9 

  8

7

6 

  105

715

8 

  100

770

1 

  42

62

5 

  5

9

6

5 

  8

6

7 

  

Continente 1 106

019

1 

  101

201

8 

  41

42

0 

  5

8

7

2 

  8

8

1 

  104

445

0 

  996

940 

  40

93

0 

  5

7

3

7 

  8

4

3 

  101

699

7 

  969

755 

  40

70

0 

  5

7

0

9 

  8

3

3 

  

Região 

Autónoma 

dos Açores 

2 194

34 

  184

98 

  81

0 

  1

0

6 

  2

0 

  188

50 

  179

35 

  78

5 

  1

1

5 

  1

5 

  185

88 

  177

03 

  75

8 

  1

1

3 

  1

4 

  

Região 

Autónoma da 

Madeira 

3 220

56 

  206

79 

  12

13 

  1

4

6 

  1

8 

  221

35 

  207

23 

  12

57 

  1

3

7 

  1

8 

  215

73 

  202

43 

  11

67 

  1

4

3 

  2

0 
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Anexo 2 - Empresas (N.º) por Actividade económica e Escalão de pessoal ao serviço; Anual - INE, 

Sistema de Contas Integradas das Empresas. Última actualização destes dados: 03 de Junho de 

2009. 

 

Actividade económica Escalão de pessoal 

ao serviço 

Empresas (N.º) por Actividade económica e Escalão de pessoal ao serviço; 

Anual (1)  

Período de referência dos dados 

2007 2006 2005 

Localização geográfica 

Portugal 

 N.º  N.º  N.º  

Total Total 1101681 1085435 1057158 

Menos de 10 1051195 1035598 1007701 

10 - 49 43443 42972 42625 

50 - 249 6124 5989 5965 

250 e mais 919 876 867 

Pesca Total 5159 4984 4723 

Menos de 10 4835 4642 4388 

10 - 49 317 330 322 

50 - 249 6 11 12 

250 e mais 1 1 1 

Indústrias extractivas Total 1501 1565 1544 

Menos de 10 1174 1221 1178 

10 - 49 287 299 323 

50 - 249 38 43 41 

250 e mais 2 2 2 

Indústrias transformadoras Total 94639 97958 104262 

Menos de 10 79481 82600 88421 

10 - 49 12389 12588 12939 

50 - 249 2476 2480 2597 

250 e mais 293 290 305 

Produção e distribuição de 

electricidade, gás e água 

Total 756 704 676 

Menos de 10 618 566 544 

10 - 49 64 63 60 

50 - 249 56 58 54 

250 e mais 18 17 18 

Construção Total 122487 122070 121671 

Menos de 10 112847 112689 112732 

10 - 49 8669 8482 8102 

50 - 249 883 819 773 

250 e mais 88 80 64 

Comércio  por grosso  e  a 

retalho; reparação de veículos 

automóveis, motociclos e de 

bens de uso pessoal e doméstico 

Total 299115 298593 299368 

Menos de 10 287915 287373 287844 

10 - 49 10075 10100 10379 

50 - 249 1004 1008 1028 

250 e mais 121 112 117 
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Alojamento e restauração 

(restaurantes e similares) 

Total 89799 87478 85561 

Menos de 10 85848 83749 81967 

10 - 49 3572 3381 3264 

50 - 249 336 306 290 

250 e mais 43 42 40 

Transportes, armazenagem e 

comunicações 

Total 29041 29554 30189 

Menos de 10 26869 27471 28219 

10 - 49 1794 1739 1626 

50 - 249 303 273 274 

250 e mais 75 71 70 

Actividades imobiliárias, 

alugueres e serviços prestados 

às empresas 

Total 229696 223549 207024 

Menos de 10 224961 219059 202803 

10 - 49 3844 3645 3434 

50 - 249 692 657 609 

250 e mais 199 188 178 

Educação Total 61734 59195 54004 

Menos de 10 60918 58370 53223 

10 - 49 688 691 656 

50 - 249 120 125 115 

250 e mais 8 9 10 

Saúde e acção social Total 79502 74959 68339 

Menos de 10 78306 73810 67305 

10 - 49 1053 1018 926 

50 - 249 93 91 69 

250 e mais 50 40 39 

Outras actividades de serviços 

colectivos, sociais e pessoais 

Total 88252 84826 79797 

Menos de 10 87423 84048 79077 

10 - 49 691 636 594 

50 - 249 117 118 103 

250 e mais 21 24 23 
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Anexo 3 - Sítio do grupo amo.te. 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Perfil do Facebook do grupo amo.te. 
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Anexo 5 – e – news (parcial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 – “Amo.te lança produtos de cosmética” – Briefing 

 

 

 

 

 

  FINAL DO MUNDIAL 

Estamos na recta final do Campeonato 
Mundial de Futebol, África do Sul 2010! 

Vejam os últimos jogos e as melhores 
equipas em campo… em qualquer 
restaurante amo.te! 

Reservas 213 420 668 | amote@clix.pt 

Amo.te Meco, Chiado, Tejo, Lisboa! 
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Anexo 7 - “Quem pára o Amo-te?” – Meios & Publicidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 – “Amo.te em parceria com Super Bock” - Marketeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9 – “Pedro Miguel Ramos investe” 

 

 

 

Anexo 10 – Revista amo.te Mag 2010
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“Pedro Miguel Ramos investe” – Sapo Fama 

Mag 2010 
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Anexo 11 - Entrevista online ao Grupo amo.te. 

 

Antes de mais, agradeço a vossa disponibilidade em me prestarem ajuda. 

 Este trabalho, intitulado por “Marketing nas Pequenas e Médias Empresas – Estudo Caso 

Grupo amo.te”, está a ser realizado para a cadeira de Seminário do 3º ano de Ciências da 

Comunicação do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de 

Lisboa.  

Toda a informação que me disponibilizarem será apenas utilizada com fins académicos. 

Peço-vos então para me responderem a algumas questões que vão de encontro aos objectivos 

do trabalho: 

 

• Qual a ordem cronológica da abertura de todos os estabelecimentos do grupo, quer geridos 

pelo Sr. Pedro Miguel Ramos, quer franchisados? Actuais - amo.te Meco (1º) Verão 2001 / 

Meco (2º) 21 Março 2010; amo.te Chiado 2002; amo.te Tejo 2006; amo.te Lisboa 2008;  

Encerrados – Porto; Setúbal; Covilhã; Açores, Braga; Viseu; Sheraton Pine Cliffs  

• No último caso, aqueles que não tiveram tanto sucesso, qual a data do seu encerramento?   

• E, também cronologicamente, quais são todos os vossos produtos de merchandising? Loiça 

amo.te; Copos amo.te; Bules; T-shirts e Aventais amo.te; Individuais amo.te; I-pod amo.te 

Apple; Fitas porta-chave; Livro de Receitas amo.te; Gift Case amo.te (caixa para presentes); 

Papel de Parede amo.te; Vinhos amo.te (tinto, branco e tinto reserva); Espumante amo.te; 

Perfume amo.te For Us; Sabonetes amo.te (canela e café); Cervejas amo.te (parceria 

Unicer); Espumante amo.te da Bairrada; Produtos Gourmet: Azeite e Vinagres amo.te, 

Compotas e Mel amo.te. 

• Quais foram/são os seus parceiros em termos de design, franchising e marketing? Design – 

LabDesign e Sumo |  JAWS (vinhos e espumantes); Unicer (cervejas); K-bis (perfumes e 

sabonetes); Loiças e Copos (Algifa); Produtos Gourmet (Comtemp); Papel de Parede 

(De.coração); I-pod (Apple); Livro Receitas (Texto Editora) 

• Como começaram a desenvolver a estratégia de marketing do amo.te? E como a aplicaram? 

Bebendo uma caipirinha debaixo do sol da Praia do Meco, a ver o mar e sentindo as batidas 

do coração como se uma paixão estivesse para se revelar. 

• Quais foram os resultados em termos de notoriedade e procura, à medida que a estratégia de 

marketing foi sendo consolidada? Uma marca com 9 anos cresce tornando-se mais sólida e 

madura com o aparecimento dos diversos produtos de merchandising que a tornam mais 

credível e diversificada. Todos os dias batalhamos em várias frentes para estarmos à altura 

das necessidades e desenvolvimentos do mercado.  

• Realizou algum (ns) estudo (s) de mercado? Consultámos primeira a Aldeia do Meco, depois 

todo o país. 

• Para delinear a estratégia de marketing, recorreram a alguma agência especializada? Não. 
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• Normalmente, uma marca é definida, entre outras coisas, pela sua missão, a sua identidade 

gráfica e o investimento noutras áreas. O que representa cada uma delas para o grupo 

amo.te? 

• Missão – disponibilizar qualidade e variedade em cartas gastronómicas e de bar para os 

nossos clientes, associadas a um ambiente único que englobe design, música e lifestyle. 

• Identidade gráfica – Coração e sua permeabilidade (variedade na sua aplicação em imagens 

ou novos logos) 

• Investimento em produtos de merchandising e Agência de Comunicação BrandRouge 

• E quanto à identidade gráfica, qual o significado de cada um dos logótipos e porquê é que 

não existe apenas um? Cada um dos espaços é diferente com identidades bem distintas e 

características muito próprias. Desta forma optámos pela criação de logótipos diferentes que 

representam as cores do local envolvente e a identidade do espaço. 

• Poderiam disponibilizar-me todos os logótipos? Sim, enviamos em anexo… 

• Agora que a marca cresceu, o que muda na gestão e na estratégia, face a quando era ainda 

uma PME? Continuamos a ser uma PME… Mantemos o mesmo nível exigente de 

criatividade. Todos os dias. 

• Em que medida a notoriedade de Pedro Miguel Ramos terá favorecido a marca? 

• No início e ainda hoje a imagem do Director Geral da marca amo.te potencia cada 

inauguração de um novo espaço, o lançamento de novos artigos de merchandising, novas 

parcerias e eventos realizados.  

• Em algumas entrevistas, nomeadamente na revista Meios & Publicidade, Pedro Miguel 

Ramos afirmou que em 2001 não havia lovemarks nem marketing experiencial. O que mudou, 

desde então? A marca amo.te iniciou um nicho de mercado com a aplicação da imagem do 

coração na vertente de restauração. Hoje em dia banalizou-se o coração…  

• Qual a influência que a web teve no negócio? No mundo actual temos que estar atentos às 

necessidades das pessoas e hoje em dia tudo gira à volta da internet. Neste momento temos 

além do nosso site www.amote.com.pt também uma página no Facebook. É sem dúvida um 

meio de comunicação imprescindível para darmos a conhecer a marca. 

 

Anexo 12 – Entrevista à Maçã.com. 

 

Boa tarde, 

O meu nome é Daniela Moreira e sou aluna do 3º ano de Ciências da Comunicação, do 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa e estou, de 

momento, a realizar um trabalho final de curso subordinado ao tema: Marketing nas Pequenas e 

Médias Empresas - Estudo caso Grupo Amo.te. 

Um dos meus objectivos a desenvolver é perceber se existem empresas de marketing que se 

dedicam somente a PME ou se, por outro lado, as acolhem como sendo clientes normais, sem ter em 
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conta as suas limitações financeiras e humanas. Aqui peço a vossa colaboração e gentileza de me 

responder a poucas perguntas: 

 

1) Têm algum cliente que seja PME? 

2) Quais as especificidades que se deve ter em conta neste tipo de empresa para se desenvolver 

uma estratégia de marketing/ comunicação?   

3) Quais são as principais diferenças entre desenvolver uma campanha para uma PME ou para uma 

grande empresa? 

4) Por outro lado, têm conhecimento de alguma agência que trabalhe apenas com PME? 

5) O que entende por fast marketing? 

6) Qual o papel da comunicação numa PME? 

 

Anexo 7 - Inquérito online aos consumidores 

 

1. Conhece ou já ouviu falar da marca Amo.te? 

• Sim 

• Não 

 

2. Quais das características abaixo associa à marca Amo.te? 

• Glamour 

• Futilidade 

• Estilo de vida 

• Elitismo 

• Romantismo 

• Superficialidade 

• Gastronomia 

• Exuberância 

• Requinte 

• Excentricidade 

• Descontracção 

• Cosmopolitismo 

• Inovação 

• Juventude 

• Meio artístico 

• Acessibilidade 

• Dispendioso 

• Vulgaridade 

• Ambição 
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• Pedro Miguel Ramos 

• Mais uma cadeia de restaurantes 

• Outra. Qual? 

• Não sabe /Não responde 

 

3. Como avalia estes produtos, sendo que 1 é muito mau e 6 muito bom.  

 

·       Restaurante/bar 

·       Loiças 

·       Copos 

·       Bules 

·       T-shirts 

·       Aventais 

·       Individuais 

·       I-Pod 

·       Fitas porta-chave 

·       Livro de receitas 

·       Gift Case 

·       Papel de parede 

·       Vinhos 

·       Espumantes 

·       Perfume 

·       Sabonetes 

·       Cervejas 

·       Espumante 

·       Produtos gourmet 

·       Amo.te Mag 

·       Amo.te Rádio 

 

4. Já alguma vez frequentou um restaurante Amo.te?  

5. Se não: porquê?  

• Não costumo frequentar restaurantes 

• Não sei a localização dos restaurantes 

• Não tenho nenhum restaurante do grupo perto da minha área de residência/trabalho 

• Não gosto do tipo de ementas que dispõem 

Não conheço Conheço Nunca 

adquiri 

/consumi 

Já 

adquiri 

/consumi 

1 2 3 4 5 6 
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• O meu grupo de amigos nunca quis ir 

• Já ouvi falar mal dos serviços 

• Nunca calhou 

• Outra. Qual? 

 

6. Se já frequentou, a qual foi? 

·       Amo.te Meco 

·       Amo.te Chiado 

·       Amo.te Tejo 

·       Amo.te Lisboa 

·       Outro. Qual? 

 

7. De que gostou mais?  

• Ementa 

• Ambiente 

• Serviços/simpatia dos trabalhadores 

• Decoração 

• Música ambiente 

• Localização 

• Outro. Qual? 

 

8. E de que gostou menos? 

• Ementa 

• Ambiente 

• Serviços/simpatia dos trabalhadores 

• Decoração 

• Música ambiente 

• Localização 

• Outro. Qual? 

 

9. Recomendaria o restaurante a algum amigo? 

·       Sim 

·       Não 

  

  



Marketing nas Pequenas e Médias Empresas – Estudo caso grupo amo.te 

 
48 

 

 

10. Se nunca frequentou, gostaria de frequentar? 

·       Sim 

·       Não 

 

Sexo 

• Feminino 

• Masculino 

 

Idade 

• Até 17 anos 

• 18 – 24 

• 25- 34 

• 35 – 44 

• 45 – 54 

• 55 – 64 

• 65 e mais anos 

  

Habilitações literárias 

• Não sabe ler / escrever 

• 1º ciclo ou equivalente 

• 2º ciclo ou equivalente 

• 3º ciclo ou equivalente 

• Ensino secundário: 10/ 11º ou equivalente 

• Ensino secundário: 12º ou equivalente 

• Curso médio (antigos cursos industrial, comercial...) 

• Curso superior incompleto 

• Curso superior completo 

 

Localidade - distrito 
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Anexo 8 – Resultados dos inquéritos em tabelas de SPSS. 

 

 

Tabela 1 – Tabela referente à primeira pergunta do inquérito. 

Conhece amo.te 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 73 73,0 73,0 73,0 

Não 27 27,0 27,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Tabela 2 – Tabelas referentes à segunda pergunta do inquérito, descriminando cada característica. 

 

 

  Glamour Futilidade Estilo de vida Elitismo Romantismo Superficialidade 

N Valid 23 3 15 13 22 1 

Missing 77 97 85 87 78 99 

 

 

  Gastronomia Exuberância Requinte Excentricidade Descontracção Cosmopolitismo 

N Valid 27 2 24 5 23 24 

Missing 73 98 76 95 77 76 

 

 

  Inovação Juventude Meio artístico Acessibilidade Dispendioso Vulgaridade 

N Valid 25 15 12 3 17 1 

Missing 75 85 88 97 83 99 

 

 

  

Ambição 

Pedro Miguel 

Ramos 

Mais um 

restaurante Não sabe Outra 

N Valid 3 52 10 2 0 

Missing 97 48 90 98 100 
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Tabela 3 – Tabelas referentes à terceira pergunta. 

Restaurantes 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 10 43 33 16 22 

Missing 90 57 67 84 78 

 

 

Avaliação restaurantes 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menos Mau 5 5,0 22,7 22,7 

Razoável 10 10,0 45,5 68,2 

Bom 5 5,0 22,7 90,9 

Muito Bom 2 2,0 9,1 100,0 

Total 22 22,0 100,0  

Missing System 78 78,0   

Total 100 100,0   

 

 

Loiças 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 39 12 25 4 8 

Missing 61 88 75 96 92 
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Avaliação loiças 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menos Mau 3 3,0 37,5 37,5 

Razoável 2 2,0 25,0 62,5 

Bom 2 2,0 25,0 87,5 

Muito Bom 1 1,0 12,5 100,0 

Total 8 8,0 100,0  

Missing System 92 92,0   

Total 100 100,0   

 

 

Copos 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 38 13 24 5 8 

Missing 62 87 76 95 92 

 

 

Avaliação copos 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menos Mau 4 4,0 50,0 50,0 

Razoável 1 1,0 12,5 62,5 

Bom 2 2,0 25,0 87,5 

Muito Bom 1 1,0 12,5 100,0 

Total 8 8,0 100,0  

Missing System 92 92,0   

Total 100 100,0   
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Bules 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 42 10 25 3 8 

Missing 58 90 75 97 92 

 

 

Avaliação Bules 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menos Mau 2 2,0 25,0 25,0 

Razoável 1 1,0 12,5 37,5 

Bom 3 3,0 37,5 75,0 

Muito Bom 2 2,0 25,0 100,0 

Total 8 8,0 100,0  

Missing System 92 92,0   

Total 100 100,0   

 

 

T-shirts 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 29 25 27 5 11 

Missing 71 75 73 95 89 
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Avaliação t-shirts 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menos Mau 6 6,0 54,5 54,5 

Razoável 1 1,0 9,1 63,6 

Bom 1 1,0 9,1 72,7 

Muito Bom 3 3,0 27,3 100,0 

Total 11 11,0 100,0  

Missing System 89 89,0   

Total 100 100,0   

 

 

Aventais 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 38 13 23 4 7 

Missing 62 87 77 96 93 

 

 

Avaliação aventais 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menos Mau 2 2,0 28,6 28,6 

Razoável 2 2,0 28,6 57,1 

Bom 2 2,0 28,6 85,7 

Muito bom 1 1,0 14,3 100,0 

Total 7 7,0 100,0  

Missing System 93 93,0   

Total 100 100,0   
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Individuais 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 44 9 24 2 4 

Missing 56 91 76 98 96 

 

 

Avaliação individuais 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menos Mau 1 1,0 25,0 25,0 

Bom 2 2,0 50,0 75,0 

Muito Bom 1 1,0 25,0 100,0 

Total 4 4,0 100,0  

Missing System 96 96,0   

Total 100 100,0   

 

 

Ipod 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 47 9 27 3 4 

Missing 53 91 73 97 96 

 

 

Avaliação ipod 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Razoável 1 1,0 25,0 25,0 

Bom 2 2,0 50,0 75,0 

Muito Bom 1 1,0 25,0 100,0 

Total 4 4,0 100,0  

Missing System 96 96,0   

Total 100 100,0   

 



Marketing nas Pequenas e Médias Empresas – Estudo caso grupo amo.te 

 
55 

 

 

Fitas 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 45 8 26 4 3 

Missing 55 92 74 96 97 

 

 

Avaliação fitas 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Razoável 1 1,0 33,3 33,3 

Bom 1 1,0 33,3 66,7 

Muito Bom 1 1,0 33,3 100,0 

Total 3 3,0 100,0  

Missing System 97 97,0   

Total 100 100,0   

 

 

Livro 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 45 9 26 4 5 

Missing 55 91 74 96 95 

 

 

Avaliação livro 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Razoável 2 2,0 40,0 40,0 

Bom 1 1,0 20,0 60,0 

Muito Bom 2 2,0 40,0 100,0 

Total 5 5,0 100,0  

Missing System 95 95,0   

Total 100 100,0   
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Gift Case 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação  

N Valid 47 7 25 4 4 

Missing 53 93 75 96 96 

 

 

Avaliação gift case 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menos Mau 1 1,0 25,0 25,0 

Bom 2 2,0 50,0 75,0 

Muito Bom 1 1,0 25,0 100,0 

Total 4 4,0 100,0  

Missing System 96 96,0   

Total 100 100,0   

 

 

Papel de parede 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 44 7 27 4 4 

Missing 56 93 73 96 96 
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Avaliação papel 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mau 1 1,0 25,0 25,0 

Menos Mau 1 1,0 25,0 50,0 

Razoável 1 1,0 25,0 75,0 

Muito Bom 1 1,0 25,0 100,0 

Total 4 4,0 100,0  

Missing System 96 96,0   

Total 100 100,0   

 

 

Vinhos 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 37 15 27 6 6 

Missing 63 85 73 94 94 

 

 

Avaliação vinhos 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muito Mau 1 1,0 16,7 16,7 

Razoável 2 2,0 33,3 50,0 

Bom 1 1,0 16,7 66,7 

Muito Bom 2 2,0 33,3 100,0 

Total 6 6,0 100,0  

Missing System 94 94,0   

Total 100 100,0   
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Espumantes 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 39 10 29 6 4 

Missing 61 90 71 94 96 

 

 

Avaliação espumantes 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Razoável 1 1,0 25,0 25,0 

Bom 2 2,0 50,0 75,0 

Muito Bom 1 1,0 25,0 100,0 

Total 4 4,0 100,0  

Missing System 96 96,0   

Total 100 100,0   

 

 

Perfume 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 43 8 25 4 6 

Missing 57 92 75 96 94 
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Avaliação perfume 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muito Mau 1 1,0 16,7 16,7 

Mau 1 1,0 16,7 33,3 

Bom 2 2,0 33,3 66,7 

Muito Bom 2 2,0 33,3 100,0 

Total 6 6,0 100,0  

Missing System 94 94,0   

Total 100 100,0   

 

 

Sabonetes 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 41 8 24 5 5 

Missing 59 92 76 95 95 

 

 

Avaliação sabonetes 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muito Mau 1 1,0 20,0 20,0 

Bom 3 3,0 60,0 80,0 

Muito Bom 1 1,0 20,0 100,0 

Total 5 5,0 100,0  

Missing System 95 95,0   

Total 100 100,0   
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Cervejas 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 42 8 23 6 6 

Missing 58 92 77 94 94 

 

 

Avaliação cervejas 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mau 1 1,0 16,7 16,7 

Razoável 2 2,0 33,3 50,0 

Bom 1 1,0 16,7 66,7 

Muito Bom 2 2,0 33,3 100,0 

Total 6 6,0 100,0  

Missing System 94 94,0   

Total 100 100,0   

 

 

Produtos Gourmet 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 36 12 26 6 5 

Missing 64 88 74 94 95 
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Avaliação gourmet 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menos Mau 2 2,0 40,0 40,0 

Razoável 1 1,0 20,0 60,0 

Bom 1 1,0 20,0 80,0 

Muito Bom 1 1,0 20,0 100,0 

Total 5 5,0 100,0  

Missing System 95 95,0   

Total 100 100,0   

 

 

Amo.te Mag 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 42 8 24 9 7 

Missing 58 92 76 91 93 

 

 

Avaliação mag 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muito Mau 1 1,0 14,3 14,3 

Menos Mau 1 1,0 14,3 28,6 

Bom 4 4,0 57,1 85,7 

Muito Bom 1 1,0 14,3 100,0 

Total 7 7,0 100,0  

Missing System 93 93,0   

Total 100 100,0   

 

 

  



Marketing nas Pequenas e Médias Empresas – Estudo caso grupo amo.te 

 
62 

 

 

Amo.te Rádio 

  

Não conheço Conheço 

Nunca adquiriu 

consumiu 

Já adquiriu 

consumiu Avaliação 

N Valid 46 8 24 2 4 

Missing 54 92 76 98 96 

 

 

Avaliação rádio 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menos Mau 1 1,0 25,0 25,0 

Razoável 1 1,0 25,0 50,0 

Bom 1 1,0 25,0 75,0 

Muito Bom 1 1,0 25,0 100,0 

Total 4 4,0 100,0  

Missing System 96 96,0   

Total 100 100,0   

 

 

Tabela 4 – Tabela referente à quarta pergunta do inquérito. 

Frequentou restaurante 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 20 20,0 26,3 26,3 

Não 56 56,0 73,7 100,0 

Total 76 76,0 100,0  

Missing System 24 24,0   

Total 100 100,0   
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Tabela 5 – Tabela referente à quinta pergunta do inquérito. 

Não porquê 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid não costuma frequentar 

restaurantes 

2 2,0 3,5 3,5 

não sabe a localização 8 8,0 14,0 17,5 

não tem um perto da sua 

residência 

14 14,0 24,6 42,1 

não gosta das ementas 1 1,0 1,8 43,9 

grupo de amigos nunca quis 

ir 

3 3,0 5,3 49,1 

ouviu falar mal dos serviços 1 1,0 1,8 50,9 

nunca calhou 25 25,0 43,9 94,7 

outra 3 3,0 5,3 100,0 

Total 57 57,0 100,0  

Missing System 43 43,0   

Total 100 100,0   

 

 

 

Tabela 6 – Tabelas referentes à sexta pergunta do inquérito.  

Já frequentou qual 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid amo.te meco 1 1,0 5,0 5,0 

amo.te chiado 10 10,0 50,0 55,0 

amo.te lisboa 3 3,0 15,0 70,0 

outro 6 6,0 30,0 100,0 

Total 20 20,0 100,0  

Missing System 80 80,0   

Total 100 100,0   
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outro 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Viseu 2 2,0 33,3 33,3 

Porto 2 2,0 33,3 66,7 

Covilhã 1 1,0 16,7 83,3 

Setúbal 1 1,0 16,7 100,0 

Total 6 6,0 100,0  

Missing System 94 94,0   

Total 100 100,0   

 

Tabela 7 – Tabela referente à sétima questão do inquérito. 

O que gostou mais no restaurante 

  Ementa Ambiente Serviços Decoração Musica Localização Outra 

N Valid 3 15 4 12 2 4 1 

Missing 97 85 96 88 98 96 99 

 

 

Tabela 8 - Tabela referente à oitava questão do inquérito. 

O que gostou menos no restaurante 

  Ementa Ambiente Serviços Decoração Música Localização 

N Valid 4 1 2 1 2 1 

Missing 96 99 98 99 98 99 

 

 

Tabela 9 – Tabela referente à nona questão do inquérito. 

Recomendaria restaurante a um amigo 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 19 19,0 95,0 95,0 

Não 1 1,0 5,0 100,0 

Total 20 20,0 100,0  

Missing System 80 80,0   

Total 100 100,0   
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Tabela 10 – Tabela referente à décima questão do inquérito. 

Gostaria frequentar 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 47 47,0 83,9 83,9 

Não 9 9,0 16,1 100,0 

Total 56 56,0 100,0  

Missing System 44 44,0   

Total 100 100,0   

 

Tabela 11 – Tabela referente ao género dos inquiridos. 

Sexo 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Feminino 66 66,0 67,3 67,3 

Masculino 32 32,0 32,7 100,0 

Total 98 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   

Total 100 100,0   

 

 

Tabela 12 – Tabela referente à idade dos inquiridos. 

Idade 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-24 76 76,0 77,6 77,6 

25-34 20 20,0 20,4 98,0 

35-44 2 2,0 2,0 100,0 

Total 98 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   

Total 100 100,0   
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Tabela 13 – Tabela referente às habilitações literárias dos inquiridos. 

Habilitações literárias 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1ºciclo ou equivalente 1 1,0 1,0 1,0 

2ºciclo ou equivalente 1 1,0 1,0 2,0 

Ensino Secundário: 10º/11º 

ou equivalente 

1 1,0 1,0 3,0 

Ensino secundário: 12º ou 

equivalente 

13 13,0 13,1 16,2 

Curso médio 1 1,0 1,0 17,2 

curso superior incompleto 57 57,0 57,6 74,7 

curso superior completo 25 25,0 25,3 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 100 100,0   
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Tabela 14 – Tabela referente ao distrito de residência dos inquiridos. 

Distrito 

  

Frequência Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lisboa 74 74,0 74,7 74,7 

Setúbal 6 6,0 6,1 80,8 

Coimbra 5 5,0 5,1 85,9 

Beja 1 1,0 1,0 86,9 

Açores 1 1,0 1,0 87,9 

Leiria 4 4,0 4,0 91,9 

Viseu 2 2,0 2,0 93,9 

Guarda 1 1,0 1,0 94,9 

Castelo Branco 1 1,0 1,0 96,0 

Porto 1 1,0 1,0 97,0 

Braga 1 1,0 1,0 98,0 

Santarém 1 1,0 1,0 99,0 

Évora 1 1,0 1,0 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 100 100,0   
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Tabela 15 – Cruzamento de variáveis: se não frequentou o restaurante, gostaria de frequentar? 

Gostaria frequentar * Frequentou restaurante 

   Frequentou 

restaurante 

Total    Não 

Gostaria frequentar Sim Count 47 47 

% within frequentou 

restaurante 

83,9% 83,9% 

Não Count 9 9 

% within frequentou 

restaurante 

16,1% 16,1% 

Total Count 56 56 

% within frequentou 

restaurante 

100,0% 100,0% 

 

 

Tabela 16 – Cruzamento de variáveis: se conhece o grupo, já frequentou um restaurante amo.te? 

Conhece amo.te * Frequentou restaurante 

   Frequentou restaurante 

Total    Sim Não 

Conhece amo.te Sim Count 20 52 72 

% within frequentou 

restaurante 

100,0% 92,9% 94,7% 

Não Count 0 4 4 

% within frequentou 

restaurante 

,0% 7,1% 5,3% 

Total Count 20 56 76 

% within frequentou 

restaurante 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabela 17 – Cruzamento de variáveis: se já frequentou um restaurante, qual é o seu distrito? 

Já frequentou qual * Distrito 

   Distrito 

Total 

   

Lisboa Coimbra 

Castelo 

Branco Évora 

Qual? amo.te meco Count 1 0 0 0 1 

% Distrito 6,3% ,0% ,0% ,0% 5,0% 

amo.te chiado Count 9 0 0 1 10 

% Distrito 56,3% ,0% ,0% 100,0% 50,0% 

amo.te lisboa Count 2 0 1 0 3 

% Distrito 12,5% ,0% 100,0% ,0% 15,0% 

outro Count 4 2 0 0 6 

% Distrito 25,0% 100,0% ,0% ,0% 30,0% 

Total Count 16 2 1 1 20 

% Distrito 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabela 18 – Cruzamento de variáveis: se já frequentou um restaurante, recomenda-o a um amigo? 

 

Frequentou restaurante * Recomendaria restaurante 

   Recomendaria restaurante 

Total    Sim Não 

Frequentou restaurante Sim Count 6 1 7 

% within recomendaria 

restaurante 

40,0% 100,0% 43,8% 

Não Count 9 0 9 

% within recomendaria 

restaurante 

60,0% ,0% 56,3% 

Total Count 15 1 16 

% within recomendaria 

restaurante 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabela 19 – Cruzamento de variáveis: recomendaria um restaurante a um amigo com género dos 
inquiridos. 

Recomendaria restaurante * Sexo 

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Recomendaria restaurante Sim Count 13 6 19 

% within Sexo 100,0% 85,7% 95,0% 

Não Count 0 1 1 

% within Sexo ,0% 14,3% 5,0% 

Total Count 13 7 20 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 
Tabela 20 – Cruzamentos de variáveis: características associadas ao grupo com género dos 
inquiridos. 

Características glamour * Sexo 

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Característica glamour Sim Count 11 12 23 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 11 12 23 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Características futilidade * Sexo 

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Característica futilidade Sim Count 2 1 3 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 2 1 3 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Características estilo de vida * Sexo 

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Características estilo de vida Sim Count 11 4 15 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 11 4 15 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Característica elitismo * Sexo 

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Característica elitismo Sim Count 6 7 13 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 6 7 13 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Características romantismo * Sexo 

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Características romantismo Sim Count 12 8 20 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 12 8 20 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Característica superficialidade * Sexo 

   Sexo 

Total    Feminino 

Característica 

superficialidade 

Sim Count 1 1 

% within Sexo 100,0% 100,0% 

Total Count 1 1 

% within Sexo 100,0% 100,0% 

 

 

Característica gastronomia * Sexo 

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Característica gastronomia Sim Count 14 12 26 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 14 12 26 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Característica exuberância * Sexo 

   Sexo 

Total    Masculino 

Característica exuberância Sim Count 2 2 

% within Sexo 100,0% 100,0% 

Total Count 2 2 

% within Sexo 100,0% 100,0% 
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Característica requinte * Sexo 

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Característica requinte Sim Count 13 11 24 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 13 11 24 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Característica excentricidade * Sexo 

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Característica excentricidade Sim Count 1 4 5 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 1 4 5 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Característica descontracção * Sexo  

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Característica descontraçao Sim Count 16 7 23 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 16 7 23 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Característica cosmopolitismo * Sexo  

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Característica 

cosmopolitismo 

Sim Count 17 7 24 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 17 7 24 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Característica inovação * Sexo  

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Característica inovação Sim Count 13 12 25 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 13 12 25 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Característica juventude * Sexo  

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Característica juventude Sim Count 7 7 14 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 7 7 14 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Característica meio artístico * Sexo  

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Característica meio artístico Sim Count 8 4 12 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 8 4 12 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Característica acessibilidade * Sexo  

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Característica acessibilidade Sim Count 2 1 3 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 2 1 3 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Característica dispendioso * Sexo  

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Característica despendioso Sim Count 8 9 17 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 8 9 17 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Característica vulgaridade * Sexo  

   Sexo 

Total    Feminino 

Característica vulgaridade Sim Count 1 1 

% within Sexo 100,0% 100,0% 

Total Count 1 1 

% within Sexo 100,0% 100,0% 

 

 

Característica ambição * Sexo 

   Sexo 

Total    Masculino 

Característica ambição Sim Count 3 3 

% within Sexo 100,0% 100,0% 

Total Count 3 3 

% within Sexo 100,0% 100,0% 

 

 

Característica Pedro Miguel Ramos * Sexo  

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Características Pedro Miguel 

Ramos 

Sim Count 32 19 51 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 32 19 51 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Característica mais um restaurante * Sexo  

   Sexo 

Total    Feminino Masculino 

Característica mais um 

restaurante 

Sim Count 5 4 9 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 5 4 9 

% within Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Característica não sabe * Sexo  

   Sexo 

Total    Feminino 

Característica não sabe Sim Count 2 2 

% within Sexo 100,0% 100,0% 

Total Count 2 2 

% within Sexo 100,0% 100,0% 

 


