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Sabe aquela sensação de escutar uma música e ela te levar imediatamente para um momento da 
sua vida onde você visualiza paisagens, objetos e pessoas, como se fosse um filme ou uma 
mágica de voltar no tempo? Claro que sim, todo mundo já teve essa sensação, e ela é muito 
boa. 
 
Acredite se quiser, mas é justamente isso que os consumidores querem sentir quando estão 
parados em frente à gôndola do supermercado, escolhendo qual produto colocar no seu carrinho. 
Mais do que uma embalagem funcional, um preço justo ou um produto de qualidade, eles 
buscam marcas que remetam a um momento prazeroso, que conversem com eles de uma 
maneira particular, personalizada, que os relembrem de uma experiência única. 
 
Num mundo de similaridades, o maior esforço da indústria do consumo hoje é se diferenciar. É 
por isso que não existe mais margarina, existe creme vegetal, com fitosterol; não se compra 
mais iogurte, mas sim um complexo com bio regularis; a camiseta não é mais de algodão, ela é 
dry fit, ou climate; os cremes não são simplesmente hidratantes, eles têm elastinol, polifenol, 
cafeína, vitamina C, nanosferas. Tudo isso na tentativa de proporcionar uma experiência 
exclusiva para seus usuários. Para alguns, isso pode ter complicado um processo de escolha que, 
a principio, era bem simples. Para outros, a experimentação pode ser uma divertida jornada 
antes de se convencer por uma marca. 
 
Agora, a comunicação precisa seguir isso? Não! É a comunicação que norteia esse movimento. 
Que define a estratégia e a forma de levar para os consumidores os atributos emocionais dos 
produtos. Um anúncio precisa transmitir uma emoção; um evento deve proporcionar uma 
experiência; uma divulgação tem de consolidar a credibilidade. Tudo para criar um vínculo que, 
como se espera, seja sólido – e por que não dizer, eterno. 
 
A forma de fazer a comunicação em casos como este estão se aprimorando cada vez mais. 
Afinal, o comportamento do consumidor mudou por todas as questões do mundo moderno que já 
foram discutidas. Teorias novas são formuladas a cada dia, e é assim mesmo que deve 
acontecer, pois o universo do consumo está em constante evolução. Se a comunicação virou uma 
conversa e pessoas comuns estabelecem canais de comunicação mundiais a todo momento, a 
esfera profissional – do marketing, da comunicação – também precisa perceber a necessidade de 
se dedicar mais ao consumidor, levando até ele algo mais do que um bom produto. 
 
Nesse cenário, formas de comunicação cada vez mais personalizadas estão surgindo, abrindo 
tantas novas oportunidades quantas a criatividade permitir. E o ponto de partida é motivar e 
envolver, desenvolver uma marca que tenha uma identidade própria e uma postura que 
nenhuma outra poderá ter – e se tiver será percebida como cópia. A partir daí, deve-se criar 
experiências diferenciadas para o consumidor que reforcem a personalidade da marca, trazendo 
para junto dela pessoas que tenham uma forma semelhante de ver – e viver – a vida. Os 
elementos perfeitos dessa equação são relacionamentos, experiências e credibilidade, 
proporcionando, finalmente, a interação e complementaridade das diversas especialidades da 
comunicação. 
 
Mas isso ainda não é tudo. Existe uma possibilidade que pode ser transformada em vantagem, 
portanto, de grande importância, já percebida e adotada por alguns fabricantes de produtos de 
consumo, enquanto outros ainda nem se deram conta, sendo que aqueles que têm consciência 
dessa nova realidade mas estão parados devem ficar muito atentos para a necessidade de ir 
além.  
 
Quando se desenvolve um produto com novos atributos, que pode proporcionar um benefício 
maior do que sua simples descrição, tem-se à mão a possibilidade de trazer um valor maior para 
a sociedade, seja em termos de saúde, bem-estar, conforto, seja  no campo da responsabilidade 
social, das ações de cidadania, seja sob aspectos econômicos e culturais. Atingir essa relação de 
conquista comum, com cada parte ganhando o que lhe é mais proveitoso, é motivo de 
apreciação e admiração, configurando-se praticamente uma obra-prima. E isso sim é uma 
experiência inesquecível. 
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