
Perseguindo
as

marcas sedutoras
Atire a primeira pedra - ou melhor, o talão
de cheques e o cartão de crédito - quem
nunca se imaginou ganhando sozinho a
megasena acumulada e sair comprando
tudo, mas tudo mesmo que tem vontade, sem
se preocupar com o preço, apenas realizando
desejos e impulsos até esgotar, antes mesmo
do dinheiro, a lista de itens para satisfazer
todos os seus sonhos de consumo.
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M
esmo que você não seja tão sortudo a
ponto de ganhar uma bolada na loteria e
comprar uma Ferrari, anime-se: o objeto
de desejo da maior parte dos consumi-

dores são sonhos bastante prováveis de se realizar.
Aquele Nike de última geração que está na vitrine
pode ser encontrado tanto malhando na academia nos
pés do diretor da empresa como circulando pelas
ruas no batente do office-boy que fez crediário e
pagou em até cinco vezes sem juros. Mesmo nunca
tendo fumado um cigarro na vida, um isqueiro Zippo
com uma gravura dos Beatles pode ser o motivo de
uma peregrinação por todas
as tabacarias da cidade.
Dependendo da época e do
lugar, "o grande barato" era
vestir uma calça Levi's,
Calvin Klein, Diesel, Gang,
Softmachine (saudades dos
anos 70?), sempre acom-
panhada por uma camiseta.
No novo milênio pega bem
usar uma estampada com o
círculo azul da Campanha
do Câncer no Alvo da Moda,
tudo combinando com a
pulseirinha amarela da
LiveStrong, e tendo à mão

Lovemarks são
marcas que seduzem,
conquistam e deixam
de ser somente artigos

necessários ou úteis
para tornar-se um objeto

de desejo e paixão

para pagar as contas uma carteira da Louis Vuitton -
a legítima, onde você provavelmente não conseguiria
acomodar em notas o volume de dinheiro que ela
custa, ou até mesmo uma comprada escondida no
camelô do lado de fora do shopping center. Vale até
trapaça para ingressar no seleto clube do que o
publicitário Kevin Roberts chamou de lovemarks
em um livro recentemente publicado, sendo
a expressão usada como um jogo de palavras,
algo semelhante a sinais de amor ou marcas da
paixão. Lovemarks são marcas que seduzem,
conquistam e deixam de ser apenas artigos

necessários ou úteis para
tornar-se pura e simples-
mente um objeto de desejo
e paixão.

Afinal, o que têm em co-
mum os consumidores que
desejam um carrão, uma
pulseirinha de borracha e
um isqueiro mesmo sem ser
fumante? Este é um mistério
que faz estudiosos do
marketing lotarem as prate-
leiras de livros com teorias
racionais e científicas e até
explicações que buscam na
psicologia comportamental
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A explicação para as lovemarks está no véu da sedução que
atiça a fantasia e a imaginação do consumidor

e na mitologia caminhos
que esclareçam o que leva
um cliente a escolher uma
marca em vez de outras. E
por que assistimos ao desa-
parecimento de tantas que
não conseguiram conquistar
nem a mente nem o coração
dos consumidores, enquan-
to outras acabam se tornan-
do verdadeiras lendas, ultra-
passando a mera utilidade
funcional?

A explicação pode estar
mesmo neste mistério que é
percebido, mas nunca total-
mente desvendado. É o véu
da sedução que atiça a fan-
tasia e a imaginação do con-
sumidor, que faz qualquer
coisa para possuir ou, pelo
menos, chegar o mais pró-
ximo que puder das marcas
que são seu sonho de con-
sumo. No entanto existem
algumas pistas, e são elas
que vamos perseguir para
entender este fenômeno das
marcas sedutoras.

Loucos por duas
rodas

Os arquétipos
ajudam a explicar

a atração por
comportamentos

nos quais podemos
nos reconhecer

e espelhar

Um dos melhores exemplos de até que ponto pode
chegar o aficionado, o fissurado, o fã, é citar que os
motoqueiros que montam ou anseiam por montar
uma Harley-Davidson chegam até a tatuar o logotipo
alado da marca na própria pele, numa demonstração
de amor incondicional por este símbolo de ousadia,
rebeldia, irreverência e liberdade.

Contribuiu para espalhar mundialmente a fama o
filme Easy rider, com Peter Fonda e Jack Nicholson,
nos anos 60. O que não era intencional naquela época
transformou-se num fenômeno que hoje atende pelo
nome de merchandising, atualmente uma fonte de
renda extra para a indústria cinematográfica de Holly-

wood que sempre entendeu
desejo e sedução como um
ótimo negócio. Roteiros,
personagens e cenários são
especialmente criados para
encaixar marcas e produtos,
chamando, de forma cria-
tiva, a atenção do consumi-
dor, que é surpreendido em
uma situação de relaxa-
mento e lazer, portanto mais
propício a associações posi-
tivas com a marca.

Mas a Harley já tinha
milhagem suficiente como
ícone americano, o que a
credenciava para tornar-se,
ela própria, a protagonista
do filme. Até hoje as motos
são mais lembradas que os
atores e personagens da
história. A explicação pode
estar na psicologia profunda
na qual marcas míticas
como a Harley-Davidson são
analisadas à luz do que o
psicólogo suíço Carl Gustav
Jung denominou de arqué-
tipos, símbolos de compor-
tamentos que estão grava-
dos no inconsciente coletivo
de todas as pessoas, regis-
tros reconhecíveis pela hu-

manidade porque são comuns a todas as culturas, em
qualquer época ou parte do mundo.

No livro O herói e o fora-da-lei, os especialistas
Margareth Mark e Carl Pearson desfilam uma galeria
de tipos - como os do título - que ajudam a explicar
a atração que cultivamos por comportamentos nos
quais podemos nos reconhecer e espelhar. O Protetor,
o Sábio, o Explorador personificam atitudes que a
maioria de nós, "certinhos", "normais", "comuns"
quase o tempo todo, ansiámos por vivenciar pelo
menos em parte do tempo. Os fora-da-lei do "bem",
como Robin Hood, Zorro ou o capitão Hans Solo,
personagem de Harrison Ford em Guerra nas
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Os criadores exploram os arquétipos universais para criar
campanhas e dar personalidade a produtos

estrelas, se encaixam nesta
identidade.

George Lucas, criador da
saga, foi consultar na época o
papa dos estudos mitológicos
- Joseph Campbell - para
criar os personagens de Guer-
ra nas estrelas. Hoje, os pro-
fissionais de desenvolvimento
de produtos e criadores de
agências de publicidade tam-
bém bebem na fonte da mito-
logia, explorando os arquéti-
pos universais como fonte de
inspiração para criar cam-
panhas e dar personalidade a produtos. A meta é
encontrar a mesma força de identificação que a
marca Harley-Davidson conquistou ao personificar
com perfeição absoluta o "outsider", o "off-road", o
"marginal" que existe dentro de nós e acredita que
"regras foram feitas para ser quebradas".

A marca Harley-Davidson é um dos melhores
exemplos para confirmar estas idéias. Vista como
veículo de liberdade e transgressão por fãs de todas as
idades, na vida real e nas ruas acaba sendo conduzida
- em geral em tranqüilos finais de semana - por
profissionais liberais estabelecidos, como dentistas,
advogados e comerciantes bem-sucedidos. São eles a

Ao exibir acessórios
e complementos
de uma marca,
o consumidor

afirma-se como
aspirante dos
seus valores

tribo real de admiradores que
podem comprar o sonho so-
bre duas rodas, que, em ver-
sões mais baratas custa em
torno de R$ 50 mil, afora os
acessórios - porque Harley
que se preza tem que ter com-
plementos. Butiques oferecem
centenas de itens, muito além
das camisetas e jaquetas de
couro. Assim, quem se identifi-
ca com a marca fica feliz
exibindo um cinto ou um bo-
né, afirmando-se como aspi-
rante dos valores que a Harley-

Davidson exala. Um chaveiro da marca no contato de
um carro soa parecido com aquele adesivo que os
fusquinhas exibiam nos anos 80: "Meu outro carro é
um Rolls Royce".

Por falar em Fusca, também ele, de modelo,
transformou-se numa marca amada. Só para ilustrar,
não foi apenas por razões econômicas que em 1993 o
ex-presidente Itamar Franco convocou a Volkswagen
a voltar a produzir o carro que tinha fortes laços
emocionais com os brasileiros, por ser, via de regra,
o primeiro e o mais popular entre motoristas da
geração dos anos 60. O relançamento foi cercado de
festa e nostalgia, mas a produção foi encerrada três
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A palavra grife é o delimitador mais visível da diferença entre
vestir uma roupa e pertencer a uma tribo

anos depois no Brasil. O
modelo foi definitivamente
aposentado e encerrou sua
trajetória em 2003, com o
leilão milionário da última
unidade produzida no México
e no mundo. E como uma boa
idéia e uma grande marca
nunca morrem, a alma do
velho Fusca resiste na versão
do final do milênio passado
como "Beetle". Chique, caro
e novamente cult, só que,
agora, para poucos.

A mais perfeita tradução

A exposição
como usuário da

marca ajuda
a identificar a
tribo a qual

o consumidor
pertence

Ainda continua sendo a moda, o universo fashion,
o território que desperta maior atração pelo significa-
do das marcas. A palavra grife, tão freqüentemente
associada aos negócios de vestuário e acessórios, é
por excelência o delimitador mais visível e palpável da
diferença entre vestir uma roupa e pertencer a uma
tribo.

O consultor e estudioso de marcas José Roberto
Martins, da Globalbrands, define a moda como uma
linguagem que comunica de forma rápida e eficiente
os valores do usuário e o núcleo ao qual pertence -

ou gostaria de pertencer - na
sociedade: "A roupa, o calça-
do e outros acessórios são
como tíquetes, ingressos para
a socialização e aproximação
entre pessoas".

A explicação vale para
artigos e produtos de todas as
categorias, já que as marcas,
desde os tempos imemoriais
em que os tribais se pintavam
e construíam seus próprios
acessórios, são ícones reple-
tos de simbologia e signifi-
cado, uma forma de dife-

renciar aquele grupo único e distinto. Na sociedade
atual, não há mais tempo para personalizar os objetos
de uso pessoal, como, por exemplo, o nosso uniforme
de guerra, os jeans. Por isso as grifes se encarregara
hoje de desbotar e rasgar a calça de quem não tem
tempo nem habilidade para esta tarefa. Lembra
quando as noivas bordavam e personalizavam os
enxovais com monogramas? Hoje a marca faz o papel
deste bordado e atende grupos que têm valores
semelhantes. A exposição como usuário da marca
ajuda a identificar a tribo à qual pertence, tal qual os
brasões de família nas bandeiras promoviam a
distinção dos clãs.
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As marcas são propriedade das pessoas que as amam e as
defendem para que continuem existindo

Embaladas pela
imaginação

Tornar-se desejado é a
maior obsessão de qualquer
empresa, seja fabricante de
produtos ou prestador de
serviços. Marcas também
constróem a personalidade
de instituições como ban-
cos, cartões de crédito, ho-
téis. E hospedar-se no Plaza
Athenée ou embarcar num
cruzeiro marítimo no navio
de uma companhia presti-
giada também são sonhos
de consumo. Mas é princi-
palmente naqueles nichos
que possuem uma concor-
rência pulverizada e abun-
dante - como acontece com
a indústria do vestuário -
que a percepção de valor,
qualidade e benefícios é ca-
da vez mais subjetiva e sutil
de ser entendida e onde as
marcas sucumbem em um
ciclo de vida cada vez me-
nor.

Esta preocupação per-
turba até o sono de marcas
centenárias e tradicionais -
como a Levi Strauss, o jeans
número um dos Estados Unidos -, que parecem
imunes ao avanço feroz da concorrência, mas pre-
cisam, de tempos em tempos, continuar gerando valor
para seus artigos, sob pena de evanescer da mente
dos consumidores mais jovens. O peso do pionei-
rismo e a identidade do DNA americano têm garantido
à Levi's lugar de honra no clube das "queridinhas da
América". Uma grande sacada da marca foi retomar
a produção do modelo 501, um clássico do início do
século XX e desde 1985 a campeã de vendas da
marca.

Mas qual é o segredo de tornar-se uma marca
desejada?

O segredo para
se tornar uma
marca desejada

é cumprir as
promessas

que faz

A resposta, para Martins,
assemelha-se aos relaciona-
mentos duradouros da vida
real: "Trata-se simplesmen-
te de cumprir as promessas
que faz". Parece simples à
primeira vista, porém é
muito complexo não ceder
às tentações e trair as
expectativas dos consumi-
dores que esperam que o
produto que a marca repre-
senta cumpra a sua função
de tornar a vida mais sim-
ples, mais agradável, mais
prazerosa ou sofisticada;
enfim, cada marca faz a sua
própria jura de amor. Se
falhar, adeus fidelidade!

Em Lovemarks, Kevin
Roberts defende que mar-
cas não são propriedade
dos fabricantes, dos produ-
tores nem das empresas.
São das pessoas que as
amam e as defendem com
unhas e dentes para que
continuem existindo.

Só esta explicação justi-
fica como a Coca-Cola so-
breviveu ao que foi conside-
rado o maior fiasco e a ação
mais desastrada de toda a

história do marketing quando, em 1985, a companhia
decidiu mudar o sabor original da centenária bebida
após amedrontar-se com o avanço agressivo da con-
corrente Pepsi Cola.

O arqui-rival estava baseando toda a propaganda e
estratégia de marketing nos chamados testes cegos de
sabor, em que fãs incondicionais da Coca diziam
gostar mais do sabor de Pepsi quando a provavam
com olhos vendados. Os fiéis consumidores da Coca-
Cola se revoltaram com a mudança e iniciaram um
movimento - criando até uma sociedade de preser-
vação, "The Real Thing", o slogan do refrigerante na
época - no sentido de fazer a companhia voltar atrás.
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O preço pesa muito pouco na decisão
de compra das marcas favoritas

O final da história é conhe-
cido por todos: US$ 4 milhões
(em dinheiro da época) em
investimentos foram para o
lixo, a imagem dos executivos
ficou arranhada, mas a marca
Coca-Cola continua sendo a
mais valiosa e poderosa do
mundo.

Nem todo sonho é
impossível

O mercado de luxo
e as marcas cool
são modalidades

diferentes que
podem freqüentar

os mesmos rankings
de preferência

é acessível por cerca de US$
150, que é o preço médio de
modelos básicos.

O mistério das marcas
desejadas também se oculta
em conceitos e estratégias que
podem se definidos como
"produção limitada", "modelo
exclusivo", "peça única". É
esta rara unicidade que cria
uma aura de cobiça capaz de
inflar o valor de uma bolsa
costurada à mão que só é
vendida por encomenda e tem
fila de espera de dois anos.
Não se deve confundir tal
produção do chamado mer-
cado de luxo com as marcas
ditas cool. São modalidades
diferentes que por vezes fre-
qüentam os mesmos rankings
de preferência - "as mais va-
liosas", "as mais poderosas",
"as mais cool". Coca-Cola é
uma dessas marcas que está
nas três listas.

Ter é bom, mas ser é
melhor

Um fator que chama a aten-
ção quando se analisa a devo-
ção de um fanático por marca é que o preço pesa
muito pouco na decisão de compra das marcas
favoritas. Estamos falando, evidentemente, de quem
está numa situação confortável dentro da pirâmide de
consumo e tem cacife para pagar US$ 2.500 pelo
terno assinado por um estilista famoso, ciente de que
o mesmo artigo, confeccionado com materiais de
idêntica qualidade por um alfaiate competente,
custaria um quarto do preço.

Valor agregado é mais perceptível em produtos
eletrônicos onde pesquisa e desenvolvimento são
matéria-prima absoluta. A produção em massa se
encarrega de diluir esses custos ao longo do tempo.
Assim, um DVD que custava perto de US$ l mil por
ocasião do lançamento no final da década de 90, hoje

Não basta ser caro. Tem
que ser desejado. Uma das maiores provas disso pode
ser a transposição do que dizia o guru Marshall
MacLuhan nos anos 70: "O meio é a mensagem". E
que tal uma variação sobre o tema em que o glamour
está não no que se compra, mas onde se compra?
Supermercados e lojas de departamentos americanas
vendem jóias. Mas qual seria a expectativa de alguém
em receber uma gargantilha de ouro adquirida -
ainda que com a melhor das intenções -- no
hipermercado em que a própria pessoa esteve no dia
anterior fazendo compras de produtos de limpeza?
Com certeza não é o mesmo impacto de receber uma
caixinha envolvida com um simples papel aveludado
na cor azul esverdeado.

Estamos Mando da lendária Tiffany's, que, mais do
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Uma forte tendência é a proliferação de ações de
marketing nas quais o que menos conta é o preço

que vender presentes, oferece a seus clientes a
experiência de um ritual de glamour. É mais um caso
em que a mística da sofisticada loja foi reforçada pelo
cinema com o filme Bonequinha de luxo, estrelado
por Audrey Hepburn. O título original revela tratar-se
de uma lovemark: Breakfast at Tiffany's. Ao sair da
loja com um pacotinho azul - a cor é patenteada e
exclusiva da marca -, dentro pode estar tanto um anel
de US$ 3 milhões como um prosaico marcador de
páginas com preço de dois dígitos, ambos elegantes e
chiques como a personagem de Truman Capote,
sonhando enquanto comia seu bagel em frente a
vitrine da loja nova-iorquina - daí o título.

Uma forte tendência em determinados segmentos
é a proliferação de ações de marketing nas quais o
que menos conta é o preço. Inversamente às
motivações do mercado de luxo, mas emprestando
dele a sua aura de mistério e magia, temos uma
estratégia que visa outro tipo de status - o da visibi-

lidade do engajamento social. Nesta vitrine, o que
conta pontos é a atitude assumida pela empresa no
campo da responsabilidade social e ética. E exibir
uma marca com estes atributos revela que o conteúdo
da cabeça do consumidor é mais importante que o do
bolso. Aqui preço não conta, e sim o posicionamento.

Marcas sociais
Já faz tempo que publicitários, estilistas, mar-

queteiros políticos e ONGs descobriram que o
melhor outdoor do mundo é a camiseta. A cam-
panha internacional do Câncer no Alvo da Moda
tem hoje um alcance de proporções planetárias ao
alugar seu famoso logotipo de círculos azuis para
marcas tradicionais de confecção em vários países.
Chamar a atenção da sociedade para movimentos e
idéias importantes por meio da moda é um dos
recursos que as marcas utilizam para trabalhar a
própria imagem, agregando valor a seus produtos.

Como explicar a febre por uma pulseirinha de
borracha que foi a coqueluche do verão de 2004
nos Estados Unidos, uma idéia clonada depois em
todo o mundo e que já entrou para a história dos
cases mais bem-sucedidos e de ação simples e
eficiente?

Tudo começou com a parceria entre a Live

Strong Foundation, entidade criada por Lance
Armstrong, conhecido atleta americano que venceu
um câncer, e a poderosa Nike, freqüente alvo de
críticas pela postura com a qual encarava as rela-
ções trabalhistas junto a empregados do Terceiro
Mundo.

A Fundação queria chamar a atenção e angariar
fundos para o combate ao câncer. A idéia: a criação
de uma singela pulseirinha de borracha com a pala-
vra tivestrong em relevo e que estaria sendo ven-
dida pela internet por US$ 1. A estratégia: conven-
cer personalidades famosas - astros de Hollywood,
atletas e até políticos - a usarem a pulseira em
público. O objetivo: gerar curiosidade, divulgar e
angariar simpatia para a instituição. Resultado: a
causa ganhou visibilidade, doações polpudas
surgiram, e as pulseirinhas vêm se multiplicando
em outras campanhas em todo o mundo.
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As inovações tecnológicas oferecerem aos consumidores
novidades que eles ainda não sabiam que queriam

Emoção em alta fidelidade

Inovações tecnológicas como a TV, o videocassete
e a internet - só para ficar na área de entretenimento
- mudaram comportamentos ao oferecer novidades
que consumidores ainda não sabiam que queriam,
nem sequer o quanto iriam se apaixonar por elas. Foi
assim com o Walkman, a marca do toca-fitas portátil
criado pela Sony e que acabou se tornando símbolo
da categoria, tal qual Gillette para as lâminas de
barbear. Outro exemplo é o iPod, equipamento da
Apple que armazena e permite reproduzir sons e
imagens. Superou os similares, conquistou o mercado
e o coração dos consumidores, tornando-se sinônimo
de MP3 Player.

Alguns produtos e marcas são tão recentes que
ainda é cedo para garantir a eles um lugar na história.
Por outro lado, tradição, qualidade e confiança são
atributos clássicos, mas não bastam para garantir o
sucesso ou tornar uma marca cult. Coragem de
apostar pode ser a diferença entre ir parar no museu
porque se tornou obsoleto ou chegar ao museu na
condição de uma obra de arte contemporânea com
legiões de admiradores, como aconteceu com os
relógios Swatch.

A marca suíça dos relógios de plástico baratos
surgiu da união de dois tradicionais fabricantes
suíços, nos anos 70, para fazer frente à invasão dos
relógios digitais japoneses. Despojado de tudo o que
fosse supérfluo - e mantendo a tradição da precisão
absoluta de marcar as horas em ponteiros analógi-
cos -, nascia um produto inovador por também trazer
uma atmosfera fashion no colorido divertido da
pulseira e do mostruário. Os reloginhos da Swatch
eram quase descartáveis até que começaram a

Fatores externos
A performance de marca de determinados arti-

gos pode ficar comprometida quando a dependên-
cia de fatores externos é muito acentuada. A evolu-
ção de hábitos e costumes e até a legislação podem,
por vezes, comprometer a reputação de um pro-
duto.

Zippo é uma marca que dispensa a palavra
isqueiro a seu lado. Surgiu em 1932 como "a
chama que resiste ao vento", e ganhou prestígio por
ser uma ferramenta aliada dos soldados americanos
durante a Segunda Guerra. Sua aparição nas mãos
de Humphrey Bogart, em Casablanca, ou Sean
Connery na pele de James Bond, contribuiu para

tornar a marca cult, promovendo por tabela, tam-
bém, o hábito de fumar.

Na atual conjuntura em que os cigarros estão
banidos dos tradicionais meios de divulgação e
propaganda, artigos como isqueiros correm o risco
de ter seu prestígio abalado. Assim como o fumo, a
marca resiste e aposta cada vez mais nos modelos
temáticos com inscrições, gravuras, edições
personalizadas, e em associações com outras
marcas.

Existe, por exemplo, Zippo gravado com o sím-
bolo da Harley-Davidson. Um clube da marca reúne
colecionadores em todo o mundo desde 1997.
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Vínculos emocionais com produtos têm mesmo
este caráter de relacionamento entre dois seres

estampar obras de arte
assinadas por artistas e
tornaram-se cults disputa-
dos em leilões por colecio-
nadores. Além de ganharem
lugar permanente em mu-
seus, como o moderno
George Pompidou na Fran-
ça, as coleções percorrem
países levando ao público os
mais de 2.500 modelos pro-
duzidos. O Club Swatch, fun-
dado em 1990, congrega fãs
de todo o mundo.

Kevin Roberts acredita
que para todos os cidadãos
do planeta seus pertences
acrescentam significado à
vida: "É por isso que
compramos, trocamos, da-
mos, valorizamos e possuí-
mos". Vínculos emocionais
com os produtos têm mes-
mo este caráter de relacio-
namento entre dois seres,
ainda que um não seja hu-
mano. E a humanização de
objetos ganha força de mar-
ca, como acontece quando
alguém dá nome a um carro
ou, como B. B. King com
suas guitarras, que se chamavam todas Lucille. Até
universos que pareciam avessos a qualquer tipo de
rótulo, como o rock'n'roll, por exemplo, acabaram
gerando marcas cuti por causa deste tipo de relação.
Guitarras tornaram-se lendárias nas mãos de ídolos
que impregnavam seu talento aos instrumentos e
endossavam a qualidade da marca. Que roqueiro não
associa imediatamente Eric Clapton, "The God", às
suas Fenders? E quem esquece a mais louca e bizarra
performance de um músico quando Jimmy Hendrix,
em uma apresentação nos anos 60, botou fogo em sua
Fender Strato? A performance passional do músico
agregou fama e valor para a marca que até hoje
capitaliza a estranha forma de amor do guitarrista a
seu instrumento.

O novo milênio reforça a
percepção de que

entidades são também
marcas poderosas e podem

receber um tratamento
como qualquer outro

artigo tangível

Eu, marca?

Estamos acostumados a
associar o termo "marcas"
ao mercado de produtos e
serviços percebidos como
objetos úteis ou facilidades.
David Aaker em seu livro
Gerenciando o valor da
marca reflete sobre as ori-
gens das marcas que sur-
giram para diferenciar os
produtores ou fabricantes
de artigos comoditizados,
como já foram no passado

tijolos, uísque e sabão.
Aliás, foi a Procter&Gamble a pioneira em

trabalhar mercadologicamente e com métodos
administrativos uma marca com seu sabão Ivory nos
Estados Unidos do final do século XIX. O novo milênio
reforça a percepção de que entidades, clubes, grupos
musicais, personalidades, países e até cores, fra-
grâncias e odores são também marcas poderosas e
podem receber um tratamento como qualquer outro
artigo tangível.

Exemplos de iniciativas desse tipo já podem ser
conferidas em celebridades como artistas e escri-
tores, que há muito são tratados como artigos de
consumo. O senso de oportunidade já está sendo
levado a sério pelos times de futebol que, na Europa,

MERCADO GLOBAL - 4° TRIMESTRE/2 O O 5 - N° 117 27



No Brasil, a falta de planejamento tem gerado lucros apenas
para a pirataria, que foi mais esperta e saiu na frente

despertaram pioneiramente para a otimização da
rentabilidade, explorando a marca em itens que vão
de canecas a chaveiros e camisetas, entre outros. No
Brasil, a falta de planejamento neste setor tem gerado
lucros apenas para a pirataria, que foi mais esperta e
saiu na frente.

Países são marcas que concorrem entre si na
busca por investimentos, captação de empreen-
dimentos industriais e comerciais, e até a preferência
do público como destino turístico. O que dizer dos
produtos japoneses no final da Segunda Guerra
Mundial e em relação aos atuais? Os coreanos
também souberam se valer da lição japonesa para
transformar o que antes era sinônimo de má
qualidade e cópia barata em primor e cuidado
técnico. O México hoje é um dos destinos turísticos
mais procurados, valendo-se não só da geografia
privilegiada, mas também como resultado da ampla e
eficaz divulgação de sua cultura, que se tornou, nos
últimos anos, cool.

Países também são
marcas que concorrem
entre si na busca por

investimentos, captação
de empreendimentos

industriais e
comerciais, e até na

preferência do público

A marca da marca
Até aqui tratamos a marca como uma entidade

abstrata que representa e batiza um produto, evo-
cando-o por associações não palpáveis. Esta é a
alma do produto. Porém marcas também possuem
um corpo físico que é o seu símbolo, a sua repre-
sentação concreta, uma assinatura que se traduz
por um logotipo que, visto, é imediatamente reco-
nhecido e remete o consumidor aos valores que re-
presenta. Quem não reconhece à distância a estrela
da Mercedes-Benz ou a maçã mordida da Apple?

Os logotipos não são simples marcadores
físicos, mas servem de conexão cultural para as
pessoas, acredita Marc Gobé, autor do livro A
emoção das marcas.

O designer francês avalia, por exemplo, que o
logotipo da estrela de três pontas com um círculo
ao redor da Mercedes não revela apenas uma
engenharia superior, uma assinatura do valor, mas

ressalta o bom gosto e o status do proprietário.
Se para o consumidor a marca está envolvida em

uma atmosfera de encanto e magia, na outra ponta
as organizações descobriram que a própria marca
tem seu valor, o qual pode ser medido. Anualmente,
consultorias internacionais divulgam um ranking
de marcas valiosas, encabeçado por gigantes como
a Coca-Cola - a campeã de 2004 na lista da Inter-
brand -, entre todas as companhias que têm no
patrimônio de seu nome o seu maior valor.

O chamado brand equity, ou o valor financeiro
da marca, já é declarado como ativo nos balanços
financeiros de algumas empresas. Além de engor-
dar o patrimônio de uma corporação, também
pode facilitar a aquisição de crédito e outros bene-
fícios vitais. É clássica a citação de que se a Coca-
Cola perdesse todo o seu patrimônio físico - fábri-
cas, terrenos, frotas -, poderia reconstruir tudo,

MERCADO GLOBAL - 4° TRIMESTRE / 2 O O 5 - Nº 117



O poder de sedução da marca só funciona se a
comunicação for autêntica e verdadeira

colocando apenas a marca como garantia de um
empréstimo. Entre tantos atributos, cabem no va-
lor da marca a qualidade percebida, força da
associação a conceitos, conexão emocional, leal-
dade dos consumidores, elasticidade para a gera-
ção de novas categorias de produtos, persona-
lidade e força de posicionamento mercadológico.

Tudo isto pode ser passado para o preço do
produto?

Especialistas acreditam que em alguns casos a
maior parte do custo de um produto - notada-
mente aqueles nichos que precisam investir em
imagem com muita propaganda e ações promo-
cionais - tem sim um valor adicional na etiqueta
(tente fazer as contas daquele terno de grife de
US$ 2.500 e descobrir quanto foi gasto em maté-
ria-prima e mão-de-obra e quanto na construção
e manutenção da marca).

Atualmente, o Brasil está na
moda. Caipirinha é hoje servida em
bares de Nova York, e escolas de
capoeira espalham-se numa velo-
cidade espantosa ao redor do mun-
do. 2005 é o ano do Brasil na Fran-
ça e está rendendo eventos que tor-
nam a "marca Brasil" conhecida
em novos aspectos que vão além do
sol, praia e carnaval. Resta saber se
o país saberá administrar a onda
positiva para transformar-se numa
marca de qualidade e compromis-
so. O que começa com o boca-a-
boca, informalmente, pode, se bem
trabalhado com recursos e ferra-
mentas da moderna cultura empre-
sarial, tornar-se a perseguida pedra
filosofal que transforma tudo em
ouro.

Encantadores de clientes

Saber se posicionar na comuni-
cação pode ser a diferença entre a
vida longa e uma curta existência
de um produto. Antes, bastava para

o fabricante informar que refrigerante matava a sede.
Hoje, para as empresas, a questão é descobrir: "De
quê os consumidores têm sede?". Esta e outras ques-
tões têm mobilizado a propaganda na direção de um
movimento para encantar o cliente. Mas o poder de
sedução da marca só funciona se a comunicação for
autêntica e verdadeira. A emoção tem que ser
inteligente.

Em lovemarks, Roberts fala de respeito e amor
enquanto privilegia a emoção como a chave para se
construir relacionamentos. Vale para relações hu-
manas e deve valer para a relação que se cria entre
marcas e consumidores. Seja qual for a categoria do
produto, a magia tem que acontecer: "Você não torna
um tijolo emocional", afirma, "mas deve falar sobre o
que os tijolos representam: lares, famílias reunidas a
volta da lareira sentindo-se seguras e aquecidas."

É assim que as marcas fazem sentido, cumprem
promessas e conquistam consumidores. (M.A.B.) ®
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