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No princípio havia uma lâmina. Homens do mundo todo barbeavam-se com uma só lâmina, e 
davam-se por satisfeitos, até que um dia surgiu o aparelho de barbear de duas lâminas. O 
barbear era, de fato, mais suave e rápido Então veio o aparelho de três lâminas. Quatro. Seis. 
'Com duas lâminas eu já estava feliz. De quantas lâminas eles acham que eu preciso?', 
questiona o consultor de marcas Andrea Semprini, que proferiu palestra hoje no Seminário 
Internacional Fiat 30+.  
 
Professor universitário, semioticista e autor do livro 'A Marca Pós-Moderna: Poder e Fragilidade 
da Marca na Sociedade Contemporânea', Semprini associa o exemplo dos aparelhos de barbear 
e suas múltiplas lâminas a uma das três armadilhas a que estão expostas as marcas: a 
armadilha da inovação, que faz uma empresa acreditar que justifica a existência de sua marca 
apenas pela inovação constante. 'Trata-se de obsessão de uma companhia, não do 
consumidor', alerta Semprini.  
 
As outras duas armadilhas citadas pelo especialista são a da diversificação, que torna uma 
marca motivo de piada ao associar-se a todo tipo de produto e serviço, banalizando-se; e a 
armadilha do 'premium', que leva uma companhia a investir na camada mais alta de consumo, 
acreditando que isso lhe dará sobrevida. Ele cita o exemplo do Phaeton, automóvel lançado 
pela Volkswagen que custa 130 mil dólares. 'Quem tem esse dinheiro no bolso vai comprar um 
carro de mais prestígio, não um VW', afirma Semprini.  
 
Segundo Semprini, as marcas nunca estiveram tão fortes e ricas, mas também nunca foram 
tão questionadas. A internet trouxe ao consumidor o poder de comparar produtos, discuti-los 
com uma comunidade de consumidores e tirar de seu radar aqueles que não agregam nenhum 
valor. Além disso, muitas marcas deixaram de cumprir as promessas básicas: democratizar o 
consumo, facilitar e tornar mais prazerosa a vida cotidiana, melhorar constantemente os 
produtos e ser pertinente.  
 
Semprini acredita que as prioridades na valorização das marcas estão mudando. A primeira 
prioridade, segundo ele, é oferecer uma visão muito pessoal, mostrando por que a marca deve 
existir e por que o consumidor deve escolher este produto em detrimento daquele. 'A visão 
consiste, basicamente, na resposta à pergunta por que existo?', explica ele. Após estabelecer 
essa visão, vem a promessa, a demonstração dos benefícios e vantagens que a marca traz. 
Uma vez demonstrada a promessa, é preciso cumpri-la, oferecendo ao consumidor uma 
experiência que preencha a expectativa criada.  
 
Com uma experiência agradável, surge o contrato, o pacto de lealdade entre consumidor e 
marca. O especialista destacou também a importância da crítica social das marcas. O 
movimento 'No Logo', os boicotes a determinados produtos, o estímulo ao consumo de 
produtos orgânicos e a crítica ao excesso de publicidade está fazendo com que as marcas se 
reposicionem por sua sobrevivência. Segundo Semprini, os laços estão se rompendo, e as 
companhias devem se esforçar para reestabelecê-los.  
 
O especialista acredita que o relacionamento mais próximo entre marca e consumidor; a 
estética, por meio do design diferenciado; a simplicidade; a surpresa, que preenche o desejo 
do consumidor de encontrar algo fora do comum; a criatividade e a oferta de uma experiência 
prazerosa são as bases desse reatar de laços. 'Oferecer bons produtos é o mais básico que 
uma companhia pode fazer, é obrigação', diz Semprini. 'O que o consumidor quer é que a 
marca tenha uma visão e a concretize satisfatoriamente.' 
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