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Oferecer serviços, mostrar o atributo da marca sem necessariamente vender o produto e 
proporcionar ao cliente vivenciar experiências com a marca são alguns dos exemplos citados 
por especialistas no New Brand Communication 2008 de ações que devem buscadas pelas 
estratégias de marketing. Mas uma "inovação" roubou a cena dos debates: são as chamadas 
"lojas pop up", que duram apenas por um período determinado para que o cliente tenha 
contato com a sua marca.  
 
A diretora Editorial da GDR Creative Intelligence, Lucy Jhonston, citou como exemplo deste 
tipo de "varejo" a Bacardi e 55DSL, em Amsterdã, que ofereciam ao cliente serviços para que 
fosse anfitrião de coquetéis com a bebida alcoólica, desde DJs até a roupa (no caso, da marca 
Diesel). "'Lojas pop up' geram entusiasmo, as pessoas ficam curiosas", diz Lucy. Segundo a 
especialista, esse tipo de loja proporciona uma "conexão ao vivo" com o cliente. "É preciso 
oferecer algo mais que a venda do produto", lembra. Um exemplo é a loja de cosméticos MAC 
Pro, de Nova York, que permite ao cliente "experimentar" a marca ao se maquiar com a equipe 
da empresa.  
 
Conteúdo  
 
Para ela, uma marca pode oferecer também a produção de mídia e fazer uma "economia de 
conversa". Na sua avaliação, "fazer mídia" é produzir conteúdo. Ela cita como exemplo o carro 
Mini, que ofereceu, em Nova York, durante 10 dias em um espaço da cidade, talentos das mais 
várias áreas, desde a yoga até a performance artística. Neste período, de acordo com Lucy, o 
Mini não estava necessariamente falando do carro, mas da essência da marca, do "estilo de 
ser Mini".  
 
Produto final  
 
Como "economia de conversa", a especialista dá o exemplo o uso da contribuição do cliente no 
produto final, como estampas de camisetas. No entanto, de acordo com Lucy, nunca o 
consumidor irá "controlar a marca". "A marca pode se beneficiar desta rede, mas é a marca 
quem escolhe as idéias".  
 
Para Eduardo Braniff, diretor de Estratégia Global da Imagination, é preciso, no entanto, criar 
uma experiência física e móvel. Um exemplo citado por ele foi a do Post Bank banco holandês, 
segundo o qual o site da instituição bancária tinha um espaço para que as crianças criassem 
suas próprias moedas e usassem esse "dinheiro" , relacionando a moeda ao mundo real. O 
banco é patrocinador de um entidade que ampara crianças africanas.  
 
"Uma experiência com marca não deve ser apenas do consumidor, mas também do 
funcionário. Afinal, a marca é feita de pessoas", lembra Braniff. Ele cita como exemplo o metrô 
de Londres, que usava jogos de cartas passatempo comum de seus funcionários com 
mensagens educativas para seus colaboradores.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C7. 


