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Além da propaganda há outras formas de transmitir idéias e conceitos 
 
Aqueles que tiverem mais de 30 anos certamente vão se lembrar da cena em que o garoto 
devolve o chiclete que nunca acaba,ganha todos os prê mios do concurso Wonka e sai voando 
sobre a cidade em um elevador mágico..."A Fantástica Fábrica de Chocolates"representou para 
toda uma geração, o sonho de como deve ser o fabuloso mundo da fabricação de guloseimas.  
 
Todas as vezes que alguém me pergunta como pode transformar sua marca ou empreendimento 
em algo verdadeiramente especial lembro- me desse filme e de como a realidade - seja de uma 
fábrica,de uma loja ou de um hotel, está longe de ser retratada de uma forma tão encantadora ou 
atrativa.  
 
É para atender a essa necessidade que foi desenvolvido o Brand Entertainment.Considerado uma 
nova disciplina da comunicação, as atrações corporativas são capazes de mostrar o que torna as 
empresas especiais e com isso fomentar a compreensão,a admiração e a fidelidade das pessoas 
em relação à empresa, seja qual for seu segmento de atuação.  
 
Os empresários falam constantemente em "diferenciarse no mercado"só que este discurso não 
corresponde à sua forma de conduzir os negócios porque a maioria prefere a segurança de fazer 
exatamente o que todo mundo. Falta às empresas brasileiras a percepção de que além da 
propaganda tradicional há outras formas de transmitir suas idéias e conceitos.  
 
O mercado internacional encontrou uma solução brilhante - e não muito mais cara que a 
publicidade - para essa questão,quando percebeu que a linguagem utilizada pela indústria do 
entretenimento é extremamente eficaz em transmitir idéias e que seus métodos poderiam ser 
adequados para divulgar valores empresariais.  
 
Essa nova maneira de comunicar-se com o consumidor baseia-se na força de sua capacidade de 
conectar-se emocionalmente com o público e assim transmitir os conceitos desejados.Essa 
mensagem é recebida,não por meio do filtro do raciocínio lógico,e sim pela aceitação emocional 
de uma forma tão poderosa que as pessoas incorporam as idéias apresentadas e assumem estas 
referências como seus próprios valores e opiniões.  
 
Há dois aspectos principais que norteiam o entretenimento como arma empresarial. O primeiro é 
a existência de uma mensagem-tema a ser transmitida claramente e essa prioridade é que conduz 
a experiência a ser vivida. O outro ponto trata da necessidade de contar com a presença física do 
público para envolvê-lo em uma experiência sensorial significativa e cativante, em que se possa 
comunicar a mensagem desejada de uma forma emocionante e inspiradora.  
 
O objetivo das ações é solidificar a relação com o consumidor  
 
Essa é a premissa que orienta as atrações corporativas da Coca- Cola e da CNN, nos EUA, e da 
Volkswagen, na Alemanha. No Brasil, a Petrobras será pioneira. Em breve será inaugurada em 
Santos (SP) uma atração desse tipo. Nela, a companhia convida o público para embarcar em um 
submarino-simulador até uma plataforma em alto- mar para assistir à extração de petróleo e 
perceber todas as dificuldades e emoções dessa aventura. A finalidade dessas atrações nunca foi 
a de vender diretamente os produtos e serviços das empresas e sim,de construir uma imagem de 
qualidade e solidificar a relação com o consumidor; que passa então a compreender os valores por 
trás da empresa e perceber todo esforço, pesquisa, audácia e trabalho que há por trás de cada 
produto ou serviço ofertado. Trata-se,na verdade,de construir uma lenda, um mito empresarial 
que irá fidelizar gerações de consumidores. Simples, inspirador e muito,muito poderoso. 
 
Fonte: Forbes Brasil, a. 5, n.108, p.53, 8 abr. 2005  


