


e serviços que você vende? Isso é possível desde que você
tenha uma lovemark. O termo é usado por Kevin Roberts
para definir as marcas superdesenvolvidas que inspiram,
através da emoção, a leal-
dade dos consumidores.
Aliás, a declaração sobre o
xampu também é de Roberts
que, como pode ser com-
provado na foto ao lado, é
mesmo careca.

Kevin Roberts, CEO da Saatchi &
Saatchi, uma das maiores agências de
publicidade do mundo, afirmou, em
recente palestra na ExpoManegement
2007 da HSM, que as lovemarks são o
futuro das marcas. Para o especialista,
estamos vivendo a economia da atra-
ção e o grande desafio é como fazer
com que as marcas sejam amadas se elas têm de impressionar e criar cone-
xões com os consumidores em poucos segundos. Nesta era é preciso entre-
ter, satisfazer e surpreender os clientes.

so o xampu anticaspa Head & Shoulders há
muitos anos. Mas eu não tenho cabelo,
muito menos caspa. Mesmo assim, amo o
Head & Shoulders. Não compraria nem
usaria outro". Já imaginou em ouvir uma
declaração dessas em relação aos produtos



Construir marcas de confiança não é mais suficiente; é
imprescindível criar conexões emocionais com os
consumidores. Segundo Roberts, marcas de confiança,
apesar de sensatas, críveis e aceitáveis, não têm emo-
ção nem estímulo. Confiança e respeito são funda-
mentais, caso contrário é impossível estabelecer uma
relação de amor, mas isso não basta. É preciso ir além
e evoluir de marcas de confiança para as lovemarks, em
que se busca a fidelidade eterna, além da razão. As
lovemarks são construídas em cima de respeito e amor
para atender aos consumidores que procuram algo
para amar e estão, cada vez mais, em busca de cone-
xões novas e emocionais. Veja no gráfico cartesiano
que Roberts criou para explicar do que é feito uma
lovemark.

Commodities: a representação com eixos mostra clara-
mente que as com pouco amor e pouco respeito são os
chamados commodities - produtos que as pessoas preci-
sam, mas não desejam nem amam.
Modismos: as marcas que têm muito amor, mas pou-
co respeito são denominadas de modismos. Produtos
que aparecem no mercado chamam a atenção e fazem
sucesso, mas logo caem no esquecimento.
Marcas: no quadrante superior esquerdo estão as
marcas que são respeitadas, mas não são amadas. Elas
são sensatas e eficientes, porém não têm emoção, logo,
correm o risco de serem trocadas pela concorrência.
Lovemarks: a posição que todas as marcas que desejam
sucesso devem almejar. Para estar nesse quadrante é
preciso ter muito respeito e muito amor.

Esse pilar desencadeia emoção e é fundamental para
criar fidelidade além da razão. Para atribuir mistério à
marca, pode-se usar cinco recursos:

1. Contar histórias
Converse com seus clientes e gere meios para descobrir
as histórias que eles têm com os seus produtos e ser-
viços. Você pode descobrir que um produto já salvou
uma vida ou foi decisivo em um momento importante.
Conte essas histórias para funcionários, fornecedores
e clientes. A Lexus - divisão de luxo da Toyota - des-
cobriu que o pessoal de uma de suas concessionárias
socorreu um cliente que levava a esposa, que estava
em trabalho de parto, para o hospital. Em retribuição,
o casal deu o nome de Isabella Alexus à filha. Imagine
como a marca não se fortaleceu com essa história
correndo o mundo?

2. Usar passado, presente e futuro
Utilize o aprendizado do passado somado à dinâmica
do presente para criar um grande futuro. Utilize sua
herança, conte-a para seus clientes e funcionários, diga
como tudo começou. Construa a sua história, pois a
criação de uma lovemark é cumulativa.

3. Explorar os sonhos
Descubra e explore os sonhos de seus clientes, pois
dessa forma mostrará às pessoas que entende seus
desejos e que pode transformá-los em realidade. A
Harley-Davidson renasceu ao realizar o sonho das
pessoas de meia-idade que desejam viver no ritmo do
rock and roll.

4. Aumentar mitos e ícones
Crie personagens que possam transmitir suas men-
sagens e se identificar com seu público. Os ícones e
mitos são marcantes e lembrados com facilidade.
Pense nos chocolates M&M's, o que vem à mente? Os
personagens simpáticos que eles criaram para repre-
sentar seus produtos.

.t
5. Fundamentar-se na inspiração
"A coisa mais importante que um produto pode fazer
por seu dono é inspirá-lo", diz Roberts, ao definir
inspiração como uma idéia repentina ou oportuna.
Seus produtos e serviços podem ter um design mais
bonito ou conter uma bela poesia na embalagem.
Coisas simples podem inspirar muito.

A saída para construir e manter marcas poderosas é
investir em três pontos que, segundo Roberts, são os
pilares das lovemarks: mistério, sensualidade e intimi-
dade. Descubra como aplicá-los em sua marca.

Ao praticar esse pilar, Roberts recomenda a utilização
dos cinco sentidos: audição, visão, olfato, tato e pala-



dar. Para construir uma lovemark é preciso criar cone-
xões emocionais com os consumidores, que vão além
dos argumentos e benefícios emocionais. Por isso é
importante utilizar os sentidos, pois são diretos, pro-
vocativos e imediatos.

Muitas empresas já perceberam isso e têm
atribuído fragrância, som, cores que diferenciam
suas marcas. A B&W fabricou, em Nova York, um
equipamento de som estéreo branco. Outro exemplo
é o som inconfundível de inicialização do Windows
XP. Ele não é ouvido por acaso, mas para ficar

marcado na memória dos usuários. Música é um
recurso interessante. Roberts lembrou de uma pes-
quisa realizada na década de 90, que mostrou que
70% das pessoas entrevistadas disseram que a música
era importante porque "desperta emoções e senti-
mentos".

Determine as prioridades sensoriais da sua marca,
escolha em quais sentidos pode apostar para se
conectar com seus clientes. Coloque uma música
agradável em sua loja, pense em um aroma que deixe
lembranças positivas na mente das pessoas.



Roberts revela no livro Lovemarks - O futuro além das
marcas que uma de suas principais dúvidas sempre foi
como ficar íntimo dos consumidores sem ser falso ou
intrometido. Como resposta, ele cita um exemplo:
"Em um vôo, estava cansado e impaciente. Tudo que
queria era chegar até meu assento, guardar minha
bagagem e sentar, quando o comissário apareceu na
minha frente, sorriu educadamente e perguntou:
'Aceita um Chardonnay, senhor? Ou uma cerveja,
amigo?'. É assim que se cria intimidade".

Para se tornar íntimo dos clientes é preciso ter:
compromisso, para provar que o relacionamento é
duradouro; empatia, para entender e responder às
emoções das pessoas; e paixão, que mantém o "algo
mais" do relacionamento. Mas ele alerta que a intimi-
dade requer o entendimento do que é profundamente
importante para as pessoas. E isso significa que você
também deve estar preparado para se revelar, não só
ouvir, mas falar os reais sentimentos da marca. Além
disso, a intimidade tem limites e é importante iden-
tificar até que ponto os clientes não sentirão sua pri-
vacidade invadida.

Text Box
Fonte: Venda Mais, a. 14, n. 166, p. 54-58, fev. 2008.




