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RESUMO 

Este ensaio discute as práticas de consumo, experiências e posicionamento no bar, pub e 

restaurante Cosanostra Caffé e Tabacaria, em Belém do Pará, na Amazônia. Propondo a 

observação de um possível “ambiente criado” (como referencial ou mesmo no imaginário 

coletivo), discutimos as peculiaridades que tornam não somente o estabelecimento um local 

singular, mas sim um canal para a produção ou mesmo fortalecimento de afetos e redes pelos 

seus frequentadores, em geral fiéis à sua marca. Promovendo um diálogo entre Comunicação 

e Antropologia, observamos ainda o papel da experiência e memória de se estar no “Cosa”, o 

que o torna um dos locais mais frequentados na capital paraense. 
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Considerações iniciais 

A luz vermelha neon do letreiro que identifica noturnamente o Cosanostra Caffé e 

Tabacaria contrasta com seu ambiente interno: um salão que, em um primeiro momento, 

parece totalmente escuro e difícil de ser percorrido, mas que depois se revela um local 

aconchegante, ainda que “misterioso”, que em outubro de 2016 completará 30 anos de 

funcionamento em Belém do Pará. 

O “Cosa”, como é conhecido por quem o frequenta é, mais que um bar, pub e 

restaurante da capital paraense, uma espécie de ponto fora da curva, em que notamos não 

somente a ausência quase total de divulgação, mas uma grande fidelidade da clientela bem 
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como a ausência de referências regionalistas – entendendo-se aqui o “regionalismo 

propriamente dito como a tendência que consagra o regional e não o universal, como medida 

de valor e conhecimento, da arte e da literatura” (NUNES, 1999, p. 03) e nem também 

relacionadas a uma possível “marca Amazônia”, compreendida como 

 

a representação simbólica da região, institucionalizada por parâmetros 

socioeconômicos e culturais publicizados em escala mundial pelo campo da 

comunicação. É uma Amazônia idealizada, amplamente utilizada pelo 

campo comunicativo, sob forma de mensagens jornalísticas, publicitárias e 

ficcionais, plena de valores e carregada de efeitos de sentido. Uma imagem 

dominante, facilmente assimilada no espaço intersubjetivo da sociedade 

nacional brasileira e ocidental. Uma imagem padrão, amorfa, idealizada, 

distante da realidade vivenciada pelas populações amazônicas e que descreve 

a região como um sistema ambiental idílico, coeso e coerente, reproduzindo 

a percepção dominante sobre o que seja a Amazônia (CASTRO; COSTA e 

AMARAL FILHO, 2015, p. 107). 

 

Destarte, neste ensaio, analisamos e discutimos não somente a (ausência de) 

divulgação feita no Cosanostra e seu posicionamento, mas também o papel de seus 

consumidores e sentimentos de pertencimento, práticas e experiências. Assim, é possível 

estabelecer interrelações entre consumo, marketing, antropologia, cultura e comunicação. 

Buscamos compreender, em última análise, como o local se mantém não somente ativo e com 

grande quantidade de consumidores, mas também como provoca a renovação de público. 

Neste sentido, a análise das experiências e a compreensão da imagem que se possui 

do local são fundamentais, ao possibilitar o entendimento de uma só feita do apelo midiático, 

da experiência de consumo bem como da relação dos sujeitos com a cidade e suas alternativas 

contemporâneas na Amazônia. 

 

Tradição, experiência e estilo: o Cosanostra 

O Cosanostra Caffé e Tabacaria foi inaugurado em 1986 por Gualberto Mario 

Dedini, argentino que veio para o Brasil desde a década de 1970. Com espírito aventureiro, 

veio sozinho, trabalhou a princípio em uma empresa de madeira. Anos depois, sua visão 

empreendedora fez abrir seu próprio empreendimento que até hoje é sucesso na capital 

paraense. 

Pelo seu tempo de funcionamento e apreço do público, o “Cosa” talvez seja o pub 

mais tradicional da capital paraense, sendo bem mais um bar do que necessariamente café ou 

tabacaria. Localizado na travessa Benjamin Constant, entre as avenidas Brás de Aguiar e 
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Gentil Bittencourt
6
, bairro de Nazaré, área nobre da cidade, possui dois andares e uma 

decoração “híbrida”, tanto considerada “rústica” como também de pub ou bar, com quadros 

que destacam não somente o próprio estabelecimento (como reportagens, crônicas e 

certificados de premiações
7
), como também cartazes sobre bebidas alcóolicas, em especial 

cerveja. 

 

 

Imagem 01. Salão principal (térreo) do Cosanostra. Foto: Elen Silva 

 

Além disso, no final do salão principal, possui uma área anexa onde era possível 

fumar e beber. O “fumódromo” era um dos grandes diferenciais do “Cosa”, até ser fechado 

por determinação judicial
8
. A casa tem lotação de 250 pessoas, e atualmente o local possui 

quinze funcionários, distribuídos nas seguintes atividades: quatro cozinheiros, cinco garçons, 

três administradores, um segurança e dois serviços gerais. 

O Cosanostra funciona em geral de segunda a sábado de 12h até 4h, encerrando o 

expediente após a saída do último cliente. O horário de maior movimento é após 00h. Possui 

                                                 
6
 O Cosanostra nem sempre funcionou em seu atual endereço. Quando inaugurado na década de 1980, 

funcionava em um prédio ao lado, onde hoje existe uma lavanderia. O ponto atual existe há 22 anos. Em 22 de 

fevereiro de 2013, o estabelecimento foi fechado por quase três meses após um incêndio que destruiu parte da 

cozinha. A reinauguração ocorreu no dia 17 de maio do mesmo ano. 
7
 O bar e restaurante já recebeu algumas premiações, como “o melhor fim de noite” nos anos de 2005 e 2009, 

pela edição especial da Revista Veja Belém. 
8
 Aprovada em 2011 e regulamentada somente em 2014, a Lei Federal 12.546 proíbe o ato de fumar cigarros, 

charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos similares em locais de uso coletivo, sejam eles públicos ou 

privados e extingue os “fumódromos”. 
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um bar e restaurante com cardápio “completo”, que vai desde petiscos, passando pelos 

sanduíches e pizzas, até pratos mais elaborados, como o conhecido carpaccio, o prato mais 

famoso da casa. Segundo a gerente Marcia Ribeiro
9
, que trabalha há 21 anos no 

estabelecimento e há 9 anos atua como gerente, os produtos mais pedidos são o carpaccio e o 

chopp. As pessoas costumam gastar em média de R$100,00 a R$200,000 a cada visita ao 

local. 

Devido a variedade de serviços que oferece (almoço, jantar, petiscos, happy hour, 

programações musicais), seu público consumidor termina também sendo diverso, desde 

jovens estudantes universitários até pessoas que possuem mais de 50 anos e que possuem 

estabilidade financeira. 

Os meses de maior movimento na casa são outubro, devido ao Círio de Nossa 

Senhora de Nazaré
10

, em que a cidade recebe grande número de turistas, e dezembro, por 

causa das férias e datas comemorativas. Sua programação e cardápio não variam, pois 

possuem uma programação fixa de segunda a sábado há música ambiente e bandas que tocam 

ritmos como MPB, pop rock, blues e jazz. Deve-se observar, então, que os frequentadores não 

vão somente pelo cardápio e a música, mas sim pela reunião de vários diferenciais em um só 

local, onde 

 

Consome-se não apenas a bebida e a comida, mas também, em um nível 

simbólico, a atmosfera criada naquele espaço, a diversão, o relaxamento e as 

relações que são ali entabuladas entre seus frequentadores. Aspectos 

concretos como decoração, cardápio e som ambiente se unem aos estados de 

humor e às intenções dos frequentadores para criar o "clima" do lugar, a 

"alma" da casa, o conjunto de atrativos que fazem com que determinados 

estabelecimentos se tornem interessantes aos olhos de determinados 

consumidores, evidenciando assim, no processo de escolha, o exercício do 

gosto de cada um (GIMENES, 2004, p. 78). 

 

Com tantos atrativos – mas também alguns problemas, é verdade, como o forte odor 

de madeira antiga, segundo algumas pessoas, demora no atendimento em alguns momentos e 

                                                 
9
 Em entrevista realizada em 12 de julho de 2016. 

10
 Realizado em Belém do Pará desde 1793, o Círio de Nazaré é a maior procissão religiosa do Brasil. O Círio 

ocorre anualmente, nas manhãs de todo segundo domingo de outubro, reunindo cerca de dois milhões de 

romeiros em uma caminhada pelas ruas da capital paraense em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré . A 

procissão, que envolve vários ícones , parte da Catedral de Belém, no bairro da Cidade Velha, e segue até a 

Basílica Santuário de Nazaré, no Bairro de Nazaré, onde a imagem da santa fica exposta para visitação dos fieis 

durante 15 dias.  Por sua grandiosidade e simbolismo, o Círio foi registrado, em setembro de 2004, pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. O 

dossiê sobre o Círio de Nazaré está disponível em 

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/PatImDos_Cirio_m.pdf>. Acesso em 09 de setembro de 2011. 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/PatImDos_Cirio_m.pdf
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“aperto” quando a casa está lotada – podemos afirmar que quem o frequenta não consome os 

produtos em si, mas a representatividade do espaço dentro de uma ampla relação estabelecida 

entre cliente e produto, em que os clientes se sentem atraídos e/ ou são fidelizados em geral 

pelas experiências positivas que o local oferece. O “ambiente criado” (como referencial ou 

mesmo no imaginário coletivo) é então o principal atrativo, ainda que a presença on line e 

outras formas de divulgação seja praticamente nula. 

 

Propaganda para quê? 

Mas, afinal, se o Cosanostra já possui público fiel e uma constante renovação de 

consumidores, para que se preocupar com propaganda? Como já dissemos, apesar de todas as 

características positivas referentes ao ambiente, foi grande a dificuldade para encontrar 

informações oficiais e também propagandas referentes ao “Cosa”, principalmente no meio 

digital. 

Segundo a gerente Márcia Ribeiro, eles até possuem uma página no Facebook
11

, mas 

ela não é atualizada e está sendo movimentada apenas por check-in feitos por clientes quando 

frequentam ao local, denotando certa falta de comunicação entre o estabelecimento e o 

público, reduzindo assim suas informações no mercado e quiçá causando a perda de 

potenciais clientes. 

 

Imagem 02. Página do Cosanostra no Facebook. Fonte: Reprodução 

 

Neste panorama, algumas ações poderiam ser feitas para aumentar a visibilidade da 

marca no mercado, assim como incluí-la e posicioná-la no meio digital. Dentre elas, um bom 

                                                 
11

 A fanpage pode ser acessada em <https://www.facebook.com/pages/Cosanostra/303736473082247> 

https://www.facebook.com/pages/Cosanostra/303736473082247
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passo seria começarem a gerenciar de fato a página e atualizá-la diariamente, podendo 

divulgar, por exemplo, o horário de funcionamento do almoço para aumentar a visibilidade 

desse serviço oferecido, que até então ainda é desconhecido por muitas pessoas. Além disso, 

poderiam ser promovidas e realizadas algumas promoções semanais, formando então uma 

cadeia que envolvesse o ambiente e o consumo físicos e o feedback digital. 

De acordo com Camila Porto, “Se você quer transformar clientes em fãs, precisa 

transformar a sua fanpage em uma máquina de tráfego para o seu funil de venda” (2003, p. 

46). O “conselho” caberia ao “Cosa” perfeitamente, já que sua página, apesar de não ser 

movimentada, possui grande alcance, com 1.428 curtidas, 8.191 check-in e 264 avaliações 

públicas (dados atualizados até 14 de julho de 2016), sendo grande parte positivas, o que 

demonstra grande potencial para futuros investimentos em marketing digital. Assim, a 

atualização de um único canal online do local possivelmente traria mais visibilidade, criaria 

uma proximidade maior ainda com potenciais clientes, visto que seria a estratégia ideal para 

ter ainda mais alcance diante dos consumidores que estão nas redes sociais. 

Ainda sobre a página no Facebook, como conteúdos veiculados, observamos 

basicamente fotos de clientes e flyers digitais de algumas bandas que divulgam os shows que 

eles realizam na casa, sendo algumas dessas fixas em algum dia da semana. Indo além, nas 

264 avaliações que os clientes fizeram do local na página, eles classificam positivamente o 

local, considerado “excelente”, elogiando o atendimento, seu cardápio. Alguns afirmam que é 

o melhor bar da cidade há anos. 

Já no Instagram, a comunicação é mais esparsa ainda. Há uma localização para 

ckeck-in criada pelos próprios usuários, que em geral publicam apenas fotos para registrar que 

estavam no local. Através de pesquisas com hashtags como “cosanostra”; “cosanostracaffe” e 

“cosanostrabelem”, notamos dois problemas: de um lado, a pulverização e polissemia das 

referências com a utilização da mesma expressão; de outro, a pouca utilização de hashtags 

para identificar as publicações. Como resultado da soma de ambos os fatores, percebemos que 

o “Cosa” termina sendo um local difícil de ser encontrado em plataforma online, em especial 

no Instagram. 
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Imagem 03. Localização do Cosanostra no Instagram. Fonte: Reprodução 

 

O panorama de pouca (ou nenhuma) divulgação institucional do Cosanostra em 

meios digitais se repete no “mundo off-line”, em que basicamente a única divulgação 

realizada anualmente ocorre em outubro, por conta do aniversário da casa. São então feitas 

propagandas em jornais impressos e em rádios. Além disso, tem destaque uma curiosa 

promoção: na compra de um ingresso, o consumidor ganha uma camisa com o logo do 

estabelecimento, podendo assim levar a marca do bar e caffé para outros locais quando estiver 

utilizando a vestimenta. 

Tal precariedade nas formas de divulgação do Cosanostra possui explicação e ela 

nem está ligada a falta de planejamento e estratégia. O que podemos considerar como “falhas” 

apontam para uma aposta simples: a experiência única de “estar no Cosa”. O estabelecimento 

não tem intenção de divulgar o negócio para novos clientes por se prender à tradição dos que 

estão com eles desde o início e outros que já possuem um bom tempo de casa, o que termina 

limitando a frequência do bar para os demais públicos. 

A não divulgação impede ainda maior alcance do público jovem. Entretanto, tal 

público nem é “buscado”, não se desejando divulgar tanto o espaço justamente para não 

popularizá-lo e, assim, manter a sua tradição, que é o que o diferencia dos demais bares de 

Belém, também por fugir dos clichês belenenses. 

 

Para além da casa, o “Cosa”: a experiência e o consumo 

Em geral, vários motivos podem levar o consumidor a frequentar determinado local. 

Dentre eles, como se sabe, o produto oferecido e a qualidade dos serviços prestados sempre 
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são destacados, o que também obviamente corre com os consumidores do Cosanostra. 

Destarte, para muitas pessoas consumir vai muito além desses elementos mais imediatos e 

envolve experiências emocionais e sentimentais, visto que 

 

A decisão de compra de alguém é, obviamente, somente um pequeno 

componente na constelação de eventos envolvidos no contexto da 

experiência de consumo. Dessa forma, parte-se de uma visão positiva 

tradicional para atentar a questões mentais que envolvem o ato de consumir 

(HIRSCHMAN e HOLBOOK, 1982, p.137, tradução livre). 

 

Neste panorama, nota-se que o consumo passa a ter um novo significado, já que a 

prática de consumir vai muito além de comprar um objeto em si; ela passa a ser um momento 

hedônico que, segundo Hirschman e Holbook (1982), designa “aquelas facetas do 

comportamento do consumir que se refere aos aspectos multissensoriais, fantasiosos e 

emotivos da experiência do individuo com o produto” (tradução livre). Dessa maneira, se 

consome a representatividade do espaço dentro de uma ampla relação estabelecida entre 

cliente e produto. É justamente aí que ganha fôlego a ideia de que os clientes do Cosanostra se 

sentem atraídos e/ ou tornam-se frequentadores fiéis: pelos diferenciais e pelas experiências 

positivas que o local “oferece”. 

Outro ponto positivo é o bom atendimento do local, muito elogiado por seus 

frequentadores. O estabelecimento conta com um quadro de funcionários bem preparados e 

com experiência, tendo em média de cinco a trinta anos de empresa e que acabaram ganhando 

a confiança e simpatia dos clientes. Levando esse aspecto em consideração vale lembrar que 

 

A satisfação aliada ao bom atendimento é o aspecto que faz o cliente 

retornar, por isso, a satisfação do cliente tem que ser o motivo maior, pois 

estes quando satisfeitos são mais do que simples consumidores ou clientes, 

mas, parceiros comerciais e advogados que defendem a empresa e fazem 

propaganda para amigos e familiares (KOTLER, 1996). 
 

Percebe-se com isso, que o “ambiente criado” (categoria que propomos aqui e que se 

espraia por sensações de estar e frequentar o local bem como o modo como o mesmo é 

percebido e interpretado) como principal posicionamento do local. A reunião de música, 

cardápio e decoração fazem então a melhor (ou única?) propaganda do “Cosa”, somado a 

confiança de estar em um ambiente considerado diferente de outros da cidade e de horário 

flexível de funcionamento. 
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Indo além, é notável a intimidade, o vínculo afetivo e emocional que existe entre os 

clientes mais antigos e os funcionários, pois estes frequentadores se comportam naturalmente 

como se estivessem com seus amigos em sua própria casa. Percebe-se assim que, a relação 

estabelecimento e cliente vai muito além do consumo de comida e bebida; o “Cosa” torna-se a 

extensão da casa de alguns consumidores. 

 

 

Imagem 04. Área do balcão do Cosanostra. Foto: Elen Silva 

 

Isso se tornou mais claro após uma conversa com o jornalista e escritor Denis 

Cavalcante
12

, carioca que reside há mais de 50 anos em Belém. Um dos clientes mais antigos 

do estabelecimento, Denis contou que frequenta o local desde sua inauguração, em 1986. Na 

entrevista realizada, podemos perceber não somente os valores atribuídos ao local, como 

também à própria relação. “Sou um cara muito fiel, não gosto de ficar mudando de bar, 

sempre venho aqui. Gosto daqui, me sinto bem aqui, e ainda é perto de casa”, disse. 

                                                 
12

 Em entrevista realizada em 12 de julho de 2016. 
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O afeto estabelecido entre cliente-espaço é nítido ao notarmos a ausência total de 

referências imediatas ao local, como preço ou produtos, mas sim o destaque do porquê do 

lugar fazer ele se sentir bem, apontando para uma relação de afeto e lealdade. A relação é tão 

próxima que torna-se “inspiradora”: “Comecei a escrever no ‘Cosa’ a mão, depois passei para 

máquina de escrever e agora com computador”, disse o escritor que em geral chega às 15h, 

com seu notebook, e fica no estabelecimento até 17h, 17h30, período que considera mais 

tranquilo, e que “se sente em paz e inspirado”. Como um ritual, afirmou ainda que sempre 

senta na mesma mesa e, quando chega e sua mesa está ocupada, espera saírem para se sentar 

nela. 

O depoimento de Denis, que também é semelhante ao de muitos outros 

consumidores, indica exatamente o que pode haver de mais sólido em uma relação de empresa 

e cliente, já que o mesmo não costuma divulgar seus serviços e, mesmo assim, possuem 

clientes fiéis que fazem questão de reunir-se com amigos ou acompanhante para desfrutar de 

um local que é referência nas noites belenenses. Essa relação emocional entre empresa e 

cliente, como se sabe, ocorre quando há uma mistura entre bens e serviços disponibilizados 

pelo estabelecimento, dando ao cliente uma experiência única e envolvente. 

Observando esta miríade de sensações, alternativas práticas de consumo, surge o 

seguinte questionamento: como é possível um posicionamento de fato em relação à falta de 

propaganda, já que o Cosanostra conseguiu se firmar no mercado e, acima de tudo, conquistar 

um público fiel? Um dos motivos poderia ser a fuga da lógica tradicional que prevê que “o bar 

é para beber, assistir algum evento esportivo e, em geral encontrar amigos” e não deve ser 

uma experiência onde o indivíduo está acompanhado ou mesmo “solitário” e reflexivo 

desenvolvendo uma atividade única e que o faz bem, além das formas de consumo mais 

imediatas. Tais motivos, no entanto, vão além: o “Cosa” não é um ponto a ser consumido, 

mas sim um canal que estabelece uma relação de afeto e lazer, onde 

 

o lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de 

livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se, entreter-se 

ou, ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou a sua livre capacidade criadora após livrar-

se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais 

(DUMAZEDIER, 2000, p. 34) 

 

Prosseguindo nesta discussão, notamos que até o espaço do estabelecimento é 

modificado devido os fortes vínculos afetivos do estabelecimento com o cliente. Um primeiro 

exemplo disto é a presença de uma placa em homenagem a um fiel frequentador búlgaro, “o 
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Nikola”, que em 2002 voltou para sua terra natal. A volta ao país europeu foi o único motivo 

capaz de separar esse cliente do estabelecimento, porém apenas uma separação física, uma 

vez que a memória permanece, sendo até hoje referido por funcionários e amigos, como 

descrito por Antonio Francisco dos Santos, que comanda o balcão do “Cosa”, e Denis: 

“Sempre chegava por volta das 16h, após sair do Instituto Carlos Gomes, onde era professor 

de instrumentos de corda”, destacaram. Neste sentido,  

 

O papel da memória ganha importância e necessidade como um permanente 

“exercício de reconhecimento”, exigido nas sociedades contemporâneas. A 

memória em sua potencialidade permite reacender utopias, reconstituir 

outros tempos, representar diferentes ideias e ideais, reativar emoções, 

rememorar convivências ou conflitos, defender posturas políticas, visões de 

mundo, expressar mentalidades, enfim, denunciar imaginários (CAPRINO e 

PERAZZO, 2008, p. 17). 

 

Outro exemplo que colabora para a compreensão da relação entre memória, afeto e 

espaço é um piano exposto na parede do estabelecimento, em homenagem a um dos principais 

pianistas da casa, o “Sam”, que tocava de segunda a sexta a partir das 18h. Segundo Denis 

Cavalcante, ele tocava mais por prazer do que por dinheiro. Pelo carisma e proximidade à 

casa e ao público, o piano que utilizava foi posto na parede após seu falecimento em 1994, 

para que este ficasse eternizado na memória do Cosanostra e dos consumidores. 

Diante destas relações, nota-se que o “Cosa” escapa da tradicional conceituação de 

posicionamento, que prevê uma relação prévia de estratégia, linguagem e objetivos
13

, que para 

Plilip Kotler “é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa, de forma que ocupem 

um lugar distinto e valorizado nas mentes dos consumidores-alvo” (1996, p. 270). O que há, 

de fato, é o trabalho para manutenção de uma marca tão forte que de certa forma já ganhou 

espaço da mente dos seus consumidores, sem ter trabalhado de forma direta para alcançar este 

resultado. 

Com isso, o estabelecimento conseguiu não somente manter os clientes antigos, 

como consegue fortalecer os vínculos com os novos que acabam conhecendo o local devido 

as suas peculiaridades diante de outros bares e restaurantes da cidade. O “Cosa” apresenta 

então a Belém um ambiente que foge da “referência direta amazônica” e dá ao cliente a 

possibilidade de uma experiência de fazer parte de um universo que foge completamente de 

clichês e experiências comuns na capital paraense. 

                                                 
13

 Para se ter uma ideia, na entrevista realizada, a própria gerente do estabelecimento afirmou desconhecer o que 

seria o conceito de “posicionamento”. 
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“Impossível abandoná-lo”: Considerações finais 

Apesar de nunca investir massivamente e estrategicamente em propaganda, o 

Cosanostra Caffé e Tabacaria é um dos locais mais diferenciados da cidade, comumente 

atraindo grande público, em geral já “fidelizado”. Em uma época considerada “pós-moderna”, 

em que as alternativas e incentivos ao consumo são cada vez mais pulverizados e constantes e 

em que o mercado é cada vez mais competitivo e consumidores mais exigentes, a casa aposta, 

curiosamente, na base e grande objetivo de estratégicas e marketing e comunicação: a 

publicidade “boca a boca”. 

Tal relação dialoga com Barbosa e Campbell (2006), que consideram o consumo 

como esquemas representacionais e classificatórios apreendidos como um jogo de aspectos 

físicos e simbólicos, onde as sociedades se reproduzem de acordo com sua lógica cultural 

específica. Por conseguinte, não necessariamente a história e forma do local tornam-se 

primordiais para o consumidor frequentar o estabelecimento, mas sim a construção do sentido 

que é atribuído ao ele, o que é bastante presente e fortalecido no “Cosa”. 

Por fim, o que percebemos e discutimos neste ensaio é que o Cosanostra, em seus 30 

anos de existência (o que o torna um dos locais mais tradicionais da cidade), conseguiu 

provocar no público novas possibilidades e necessidades de experiências diferentes das já 

comuns em Belém e que, em cadeia, o público conseguiu “criar” (ou perceber) no ambiente 

sensações diferentes, que provocam rediscussões sobre as principais e mais imediatas apostas 

publicitárias ou ainda de consumo.  

Com todas estas peculiaridades e as que foram discutidas ao longe deste trabalho, é 

possível afirmar que o “Cosa” ganhou a preferência do seu público sem seus responsáveis se 

preocuparem de fato com estratégias de posicionamento, mas sim apostando nas relações 

interpessoais que por vezes saem do próprio ambiente e ganham outros espaços, sejam nos 

afetos das pessoas, sejam em outras mídias, ainda que de forma “poética”, como 

exemplificado na passagem da crônica O retorno da Fênix, de Denis Cavalcante: 

 

A fórmula do Beto (referindo-se a Gualberto Mario Dedini) é simples: 

ambiente agradável, atendimento personalizado, acepipes supimpas, bebida 

honesta e frequentadores picaretas. Não sei como chegou a esse nome. Mas, 

uma coisa é batata: caiu como uma luva. O argentino jogou todas as fichas 

que tinha no negócio e o boteco foi criando forma e personalidade. Tal qual 

uma pessoa, a quem nos aperfeiçoamos de tal maneira que fica impossível 

abandoná-lo (CAVALCANTE, 2013). 
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