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Clique para ver o teaser

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GSd3-W8uvnJFXrvpqHQkvUyfHgYMlND3
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Ser um mercado vírgula é, antes de mais nada, abdicar do ponto final.

Para esse novo modelo de negócio, não existe fim na jornada do cliente. A atenção aos detalhes, ao atendimento, ao conforto, à qualidade, são

sinais extremamente importantes para a fidelização e longevidade de um “lugar vírgula’’.

Mercado, uma vírgula. Desde a curadoria das operações, da diversidade, dos espaços e da arquitetura, tudo em um mercado vírgula é baseado

em pausas, respiro e continuidade.

Entra, pausa, respira, olha o ambiente, enxerga o produto, pega com as mãos, degusta. Segue em frente, mais uma pausa, cheiro no café,

experimenta um doce, toma uma taça de vinho, e segue em frente mais uma vez...

Um mercado sensitivo, que viaja nas suas sensações explorando cada contato, pensando em cada passo.

A vida dentro de um mercado vírgula é plural. Tudo é feito para que o cliente se sinta dentro de um lugar que o represente. A vírgula é a forma

que a gente tem de expressar o quanto somos plurais, e o quanto valorizamos as pausas na vida.

Ser um mercado vírgula é não esquecer que o mundo precisa da gente e de gente.

É se sentir único e ao mesmo tempo abraçado. É agregador, simples e sofisticado.

É se preocupar com o meio, com o ambiente e valorizar a cultura regional.

Ser um mercado vírgula é ter um momento no seu dia pra você, um respiro, cheio de experiências marcantes e momentos inesquecíveis.

Vai muito além de um sinal gráfico, é a união de tudo em um, até então, de um simples mercado.

O que é ser um mercado vírgula?



Desk Research - Mercados pelo Mundo

Ferramenta utilizada para compreender o contexto do projeto por meio de pesquisa e 

levantamento de dados já disponíveis para consulta.

Gare du Sud - França

Boca - BH

Clique para entrar

no site do mercado:

Clique para entrar

no site do mercado:



El Nacional - Barcelona

V&A Food Market - Cape Town

Clique para entrar

no site do mercado:

Clique para entrar

no site do mercado:

Clique para entrar

no site do mercado:



34

Mathallen Oslo

Markthalle Neun - Alemanha

Clique para entrar

no site do mercado:

Clique para entrar

no site do mercado:



35

BE+CO - Rio

Source Denver - USA

Clique para entrar

no site do mercado:

Clique para entrar

no site do mercado:



61
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Clique para ver o manifesto

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GSd3-W8uvnJFXrvpqHQkvUyfHgYMlND3
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sustentabilidade

Assine e promova ações
que entregam propósito
para a marca e 
fortalecem o laço
com o mundo lá fora.



Tempero meu: As aulas que unirão muita técnica, 

cultura e história alimentarão nosso conhecimento e 

nossa alma. Chef's e alunos trabalharão juntos para 

que consigamos o melhor tempero

Lixo Zero

Acessibilidade

Fome de Música: 1 Real x Fome na pandemia

Embalagens comportáveis

Energia solar do complexo todo

Pontos de recarga (celular e carro)

Valet Bike

Cortesia solidária

Clique aqui para ver nosso case do maior 

evento lixo zero do mundo: Na Praia

https://vimeo.com/487045639
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Entretemos e criamos
conexões emocionais
entre marcas e 
pessoas através do 
serviço e da 
gastronomia.

experiência



Criamos conexões emocionais
através do alimento, da 

arquitetura e do atendimento



Plataforma de eventos:
Fru.to
Tempero meu
Taste of são paulo
Santa feijuca
Festival da coxinha
Chef nos eixos
Festival internacional
Eventos proprietários
Jornadas imersas

Desenvolvimento de 
eventos proprietários
de marca: 
Criação de eventos
e conteúdos
proprietários
LiveMarketing

eventos

Clique aqui para ver o case 
de Chivas Blend Esperience.

https://www.youtube.com/watch?v=tKRXj3M8MZg&list=PLolX1XyBShgu9Rp5Yagle3_kR4RVnfm85


clique aqui
para ver o 
vídeo 3d.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OrHaF7dSLKRWcLXklI6TbL5fRHpgkexf
















Público Alvo - Clientes
“O Mané precisa criar as experiências certas, no local certo, pras pessoas certas”

• Público potencial anual:

300 mil pessoas.

• Público total mensal:

25 mil pessoas.

• Famílias

• Grupos de amigos

• Casais

• Idosos

• Amantes da gastronomia

• Pessoas com deficiência

• Servidores públicos

• Turistas executivos

• Amantes de Cerveja

• Butequeiros

• Amantes da cultura de Brasília

• Amantes do vinho

• Esportistas

• Artistas

Público Potencial
Perfis Chave



Público Alvo - Clientes
“O Mané precisa criar as experiências certas, no local certo, pras pessoas certas”

Perfis com Comportamentos Extremos

1 Almoça na rua todos os dias (com cliente) / alta gastronomia / alto padrão
(sofisticado). Ex: Almoça com frequência em restaurantes sofisticados com
prospectos ou clientes, com objetivo de passar-lhes boa impressão e está
acostumado a locais com serviço completo (vallet, recepcionista, maître e
garçom).

2 Heavy user Delivery. Ex.:Pede delivery mais de 5 vezes por semana.

3 Restrição alimentar / Dieta restritiva. Ex: sem glúten, sem lactose, vegano
e low carb.

4 Pet Friendly / Kids Friendly / Eco Friendly

5 Explorador. Ex: Prefere ir em busca do acarajé da primeira baiana de Brasília,
considerado o melhor da cidade, até hoje feito da maneira tradicional e localizado
no Núcleo Bandeirante.

6 Não gosta de multidão

7 Marmiteiro. Ex: leva sempre comida de casa, seja porque quer economizar,
seja porque não confia na comida da rua.

8 Não bebe

9 Forasteiro / Sai sozinho / Turista
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público

Temos um tipo de turista 
trabalhador, que explora a 
cidade de segunda a sexta mas 
na maioria das vezes nem tem
nada pra conhecer. Temos
também um público viajado
que valoriza novidade e apoia a 
gastronomia. Além disso, somos
exploradores da gastronomia
brasileira, porque nascemos
dessa mistura. 
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mapa de 
propriedades
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Benefícios para cidade



• Explorar a gastronomia da cidade e fomentar o 
turismo.

• Iluminação, segurança privada e fluxo de pessoas em 
uma área pouco explorada atualmente.

• Referência de grandes mercadões do mundo sendo 
um grande atrativo para a nossa cidade.





• Está localizado em um espaço 
privado da Arena.

• Revitalização de um espaço 
criado para ser anexo do PAN.

• Aproveitamento de uma 
estrutura que já existe e está 
abandonada, não estamos 
criando uma estrutura nova.



• As atividades estão de acordo com 
o zoneamento.

• Respeitando o tombamento da 
região será um uso provisório e 
que futuramente terá a operação 
transferida para o boulevard. 

• O mercado irá funcionar como um 
grande teste de fluxo para a 
região para futuramente ser 
integrado ao boulevard.
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obrigadoBruno Sartório
sartorio@producoesr2.com.br
61 981186463

Guss Luveira
guss@producoesr2.com.br
11 997664435

mailto:sartorio@producoesr2.com.br
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