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Construir marcas pode não ser tarefa fácil, mas, na era da hipercompetitividade, o elo 
emocional entre elas e os consumidores pode ser o atributo responsável pela decisão de 
compra. O desafio está no fato de os compradores estarem cada vez menos receptivos à 
comunicação das empresas, ainda mais se ela basear-se em modelos demasiadamente 
tradicionais. A saída está na criatividade e no entretenimento, de acordo com consultores.  
 
“Vivemos o inferno da ‘commoditização’. Os dias da publicidade de massa acabaram”, profetiza 
o presidente e gestor da área de criação da Agência 3, Ãlvaro Rodrigues. Em meio a produtos 
com preço e qualidade muito parecidos, os consumidores passam a ser fisgados por fatores 
emocionais, como destacaram todos os participantes do VI Fórum ABA Rio de Branding, que 
aconteceu no Rio de Janeiro, na última terça-feira.  
 
A conexão com o consumidor tornou-se privilégio. Com o amadurecimento da relação entre a 
sociedade e a publicidade, a tolerância está cada vez mais restrita. Para o presidente da 
Agência 3, a solução para o segmento em que atua é optar pelo entretenimento. Assim o fez a 
Burger King ao perceber que estava se inserindo em um novo mercado: o de jovens. Para se 
aproximar deles, em parceria com o X Box, lançou um jogo com a presença de produtos da 
rede de fast food: 3,2 milhões de unidades foram vendidas. “Trata-se de saída para atrair uma 
geração que não está acostumada a freqüentar o ponto-de-venda”, analisa Rodrigues.  
 
Uma das empresas que despertou para essa realidade do mercado hipercompetitivo foi o 
CCAA, curso de idiomas. A empresa promovia, via publicidade, o segmento como um todo, 
enfatizando a possibilidade de erros graves durante viagens ao exterior, quando não se 
domina a língua falada no país visitado. “Dessa forma, a empresa não fortalecia a marca. 
Criamos, então, uma terceira pessoa, um cientista do Instituto de Pesquisa dos Mistérios do 
Universo, para desvendar o porquê de os alunos do CCAA nunca esquecerem o inglês e 
espanhol que aprendem”, explica Ãlvaro Rodrigues.  
 
INTERATIVIDADE. De acordo com a agência, os resultados foram bastante positivos. O curso, 
que estava com a curva de procura descendente, reverteu a situação. Os filmes publicitários 
não acabam neles mesmos, pois tem ligação com a internet. O consumidor pode ir ao site e ter 
novas informações sobre a busca do cientista, fazendo com que a comunicação perdure. Essa 
campanha deve durar por pelo menos dois anos. “É mais fácil brigar em momentos de 
aquecimento, como o período de matrículas do início do ano, quando se tem uma referência”, 
afirma Rodrigues.  
 
A interação via internet, e até sem relação direta com compra, também fortalece o 
relacionamento do consumidor com a marca. A Nestlé procura alcançar esses resultados por 
meio de cinco portais, além dos sites de cada sub-marca. “Nosso objetivo é prestar serviços 
para as marcas e cumprir estratégia corporativa de relacionamento e marketing em geral. Essa 
estrutura nos permite conhecer melhor os consumidores”, afirma Alice Hiroshe, gerente de 
relacionamento na internet da empresa.  
 
O destaque fica por conta do Portal Infantil, um dos públicos-alvo prioritários da Nestlé. O site 
recebe cerca de 300 mil visitas por dia, resultando em seis milhões de page views por mês. No 
site, a criançada encontra uma comunidade por meio da qual o usuário passa a ter uma vida 
virtual, com casa, animal de estimação e convívio social. “Buscamos sempre colocar atividades 
de cunho educativo e as marcas somente em locais pertinentes”, enfatiza a gerente.  
 
HUMANIZAÇÃO. A executiva destaca o tratamento humanizado e carinhoso dado a marca por 
muitos. “Vemos isso em cartas com presentes e convites de casamento. Assim como o carinho 
é exacerbado, as críticas em caso de erros também o são”, pondera. Construir valores e 
identidade como essa dificilmente leva pouco tempo. Por isso, o desafio das empresas jovens 
são ainda maiores.  
 



O Grupo Lance! não tem o fator tempo a seu favor, pois tem apenas 10 anos, ante os 87 da 
Nestlé no Brasil. A empresa foi montada por meio de investimentos de venture capital, o que 
aumentava a cobrança por resultados. “Durante o período inicial, colhemos um fabuloso 
fracasso”, reconhece Afonso Cunha, diretor executivo do Grupo Lance!.  
 
Ele conta que neste momento recebeu pressões por parte dos parceiros para realizar 
mudanças que descaracterizariam o diário e decidiram mantê-lo como concebido. “De fato 
tínhamos um projeto gráfico arrojado e custoso, com muitas fotos e muitos gráficos. No 
entanto, sabíamos que dessa forma atingiríamos o público que desejávamos, os jovens”, 
afirma Cunha.  
 
O executivo justifica as poucas vendas pela freqüência baixa desses consumidores ao ponto de 
venda, no caso, as bancas de jornal. Para atraí-los, a empresa lançou mão de promoções com 
distribuição de brindes em troca de selos, estratégia adotada até hoje. O diário teve 142,5 mil 
exemplares vendidos durante o último mês de janeiro e 50% de aumento de procura por ano.  
 
A empresa procura ser vista não apenas como um diário, mas uma plataforma de comunicação 
com conteúdo esportivo. Para isso, já lançou produtos em diversas mídias. Além do Lance!, há 
o Lancenet (site lançado um mês antes do diário), a Rádio L! (na internet), a TV Lance!, a 
revista mensal A+ e o L! Mobile (fornecedor de conteúdo para celular).  
 
REFORMULAÇÕES. O diário já teve seu logotipo reformulado por duas vezes, para que o 
elemento simbólico fosse capaz de passar os valores desejados. “Queríamos mostrar que 
estávamos mudando para progredir”, conta o diretor executivo. Para Cunha, o motivo dos 
resultados positivos atuais foi a manutenção do projeto. “Os acionistas chegaram a pensar em 
mudanças visando resultados de curto prazo, mas continuamos pautando os investimentos em 
conteúdo, mesmo em momentos difíceis”, diz.  
 
Já na rede de laboratórios e hospitais Labs D’Or a busca é também por elos emotivos com seus 
pacientes e também pelo reconhecimento de melhor tecnologia nos diversos serviços e 
setores. Para isso, Vera Cristina Martins, Assessora de Comunicação e Marketing da Rede Labs 
D´Or, destaca o investimento exacerbado e as buscas por certificação e pelo pioneirismo. Ela 
aponta o fato de os hospitais da rede serem os primeiros na América Latina a tratar miomas 
por meio de procedimentos não invasivos como comprovação.  
 
Outro pilar de diferenciação da marca é a proposta de hotelaria hospitalar, que valoriza o 
conforto, a manutenção de ligação entre o paciente e o ambiente externo e o uso de cores 
mais positivas nas instalações. “Acreditamos que marcas criam vínculos por meio de narrativas 
que contam histórias. Buscamos promover experiências bem-sucedidas e marcantes, para que 
elas sejam compartilhadas”, afirma Vera Cristina.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 fev. 2008. Gerência, p. B-18. 


