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Muito se tem escrito e analisado sobre a publicidade como uma forma peculiar do campo da 
comunicação humana. Mesmo assim, como linguagem, via de regra sua prática não é sustentada 
sobre um sistema organizado de estudos aprofundados da sua morfologia, estrutura e 
experiências que a coloquem no patamar de ciência – embora seja inegável existirem importantes 
referências presentes nos campos das ciências sociais, da psicologia, da lingüistica e da semiótica, 
possíveis de encontrar nas obras de Umberto Eco, Marshal McLuhan, Abrahan Moles, Vance 
Packard e Ernest Dichter. A tese do posicionamento, por exemplo, propôs algumas questões 
importantes no final dos anos 60, embora Al Ries e Jack Trout, seus autores, tenham recebido 
pesadas críticas sob a acusação de que estavam minimizando a importância da criatividade.  
 
Isso talvez venha do nosso ardoroso ‘culto à criatividade’, como se exercêssemos a única 
atividade intelectual humana que utiliza essa forma de manifestação da complexa estrutura 
psíquica humana. Por outro lado, o conceito do que é criativo muitas vezes torna-se difuso e 
sujeito a modismos, preconceitos e avaliações puramente pessoais e, muitas vezes, imaturas.  
 
Levanto essa questão com sintomas de crítica (que também pode ser uma autocrítica) sem deixar 
de reconhecer que temos de buscar incansavelmente a criatividade e lutar por uma boa idéia, 
pois, afinal de contas, nunca deixarão de ser a essência da propaganda. Entretanto, quando uma 
boa idéia é reforçada pelos fundamentos da psicologia das motivações e das percepções, o 
processo criativo ganha sustentação científica e torna-se mais seguro quanto à sua pertinência.  
 
Sobre isso, é inegável que as pesquisas motivacionais desenvolvidas pelo psicólogo Ernest Dichter 
expõem alguns conceitos que merecem ser considerados. São eles que me levaram 
irresistivelmente ao objetivo de tecer um comentário analítico sobre a campanha institucional do 
Shopping Center Iguatemi, atualmente em veiculação, que chamou a atenção deste 
despretensioso escriba não pelos layouts limpos e bem construídos, pelo texto envolvente, pelas 
fotos impecáveis e direção e produção refinadas dos comerciais.  
 
O que destaco é o seu atributo conceitual, em que é possível perceber uma inequívoca maturidade 
de concepção criativa e de claras intenções, mesmo que tenha sido criada sem nenhuma 
preocupação em atender ‘cientificismos’ psicológicos. Arrisco-me em dizer que sua linha criativa e 
partido temático estão para a linguagem publicitária assim como o Teorema de Pitágoras está 
para a matemática e a geometria. Ou alguém tem dúvida de que ‘a soma dos quadrados dos 
catetos é igual ao quadrado das hipotenusas’?  
 
É evidente que sua estrutura de linguagem nos remete ao conceito psicológico de identificação, 
formulado por Dichter, que foi fundo no estudo das motivações humanas como indutoras de 
reações no psiquismo do consumidor.  
 
A indução à reação psicológica de identificação, característica básica da campanha, é provocada 
pela utilização de personagens da vida real que gozam de prestígio social, mas que não são 
massificados, como símbolos de referência. São ‘personas’ que preservam o seu ‘estilo’ de vida, 
que não são consumidas como pop stars e que, por isso, podem ser estímulos comportamentais 
para o público-alvo desejado pelo anunciante. Podemos dizer que as ‘personas’ transmitem uma 
áurea de discreto mistério e poder de sedução, demonstrando que são detentoras da consciência 
de si mesmas, da sua individualidade e do seu papel social.  
 
Essa identificação pode dar-se em diferentes níveis, como ensina Dichter. Um deles, claramente 

presente na campanha do Iguatemi, é quando se estabelece de uma forma paralela, na qual a 
‘persona’ geradora do processo de identificação é ‘gente como a gente’. São pessoas próximas de 
nós, e não personagens distantes. Por isso, provocam uma relação de empatia com o público 
desejado.  



 
Nesse sentido, o processo de identificação é um fenômeno psicológico no qual a pessoa percebe e 
sente uma forma específica de íntima relação do seu ‘eu’ com outra pessoa (ou grupo), como se 
fosse uma extensão sua.  
 
É uma relação que atende a uma necessidade psicológica de definirmos tribalmente quem somos 
e quais são os referenciais que buscamos no entorno do cotidiano de nossa vida social e de tudo o 
que dela faz parte, incluindo freqüentar um shopping center, é lógico.  
 
Em suma, somos sedentos de identificação. E a campanha do Iguatemi trabalha de forma 
inteligente esse sentimento. Esse tema, certamente, dá um bom debate.  
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