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Para algumas empresas, conquistar "share of mind" não é suficiente.  
 
É preciso "share of heart", ou seja, quando a marca está não apenas na cabeça, mas no 
coração do consumidor e não importa o quanto ele vai gastar para tê-la. É com este propósito 
que surge a Love Brand /TTPM, fundada pelos publicitários Thaya Marcondes (ex-Adidas) e 
Thiago Palladino Marcondes (ex-Dona Juca Design). A agência - que já nasce tendo a Adidas 
como primeiro cliente - vai trabalhar com foco nas ações de relacionamento que estabeleçam 
vínculo emocional entre a marca e seus potenciais consumidores.  
 
Thaya cita alguns exemplos de marcas que conseguiram estabelecer bem esta relação. "Diesel 
e Tiffany são algumas delas. Necessariamente, no entanto, não precisa ser uma marca de alto 
luxo para conquistar 'share of heart'", explica a publicitária, que registrou passagem ainda pela 
agência Age., como VP de planejamento, além da TBWA.  
 
Thaya explica que o conceito de "share of heart" não exclui a importância do "share of mind". 
"Os dois são importantes e um vem completar o outro", explica, ao detalhar ainda que para 
alguns setores, como o de varejo, o trabalho da agência não se aplica tão bem.  
 
As ações para conquistar o coração do consumidor, afirma a publicitária, são ilimitadas. "Na 
agência vamos trabalhar com o que não envolve propaganda em si, mas eventos de 
relacionamento, por exemplo. São ações que complementam o trabalho das agências 
tradicionais", diz Thaya. "Queremos ser uma extensão do departamento de 
comunicação/marketing das empresas." Thaya conta que existem hoje duas agências nos 
Estados Unidos que já trabalham com este conceito. "É criar fidelidade não apenas pela razão, 
mas pela emoção", diz a publicitária.  
 
A meta da Love Brand/TTPM é ter cerca de sete clientes ainda neste ano, todos com um perfil 
mais elitizado de produto. Um dos trabalhos já feito pela agência foi um evento para lançar a 
nova coleção Adidas by Stella McCartney, na Ilha do Papagaio, em Santa Catarina.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13, 14 e 15 abr. 2007. Comunicação, p. C6. 
 


