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“Semeia um pensamento e colherás um hábito. 
Semeia um hábito e colherás um caráter. Semeia um 
caráter e colherás um destino.” Esse antigo provérbio 
oriental tem implicações de tal magnitude para o bran-
ding que Gustavo e eu decidimos usá-lo como ponto 
de partida e estrela guia para o artigo desta semana. 
Nosso ofício implica ajudar as marcas na cotidiana 
semeadura de pensamentos-sentimentos. 

O branding é responsável pelo sentido do que uma 
marca vai ser, fazer e dizer. Quando concebemos o 
que a marca naquele momento de sua existência 
deve dizer, temos a esperança de que “tais sementes 
se enraízem e prosperem”, isto é, desejamos que a 
mensagem seja significativa e perdure como memória 
estimada no público. O que uma marca diz precisa ser 
capaz de perdurar no tempo. Mensagens efêmeras 
são uma séria ameaça, pois o que sucede ao que a 
marca diz, sucede a ela. É impossível separar a marca 
das suas expressões. O verdadeiro branding ama o 
longo prazo. A construção de uma marca é obra de 
perseverança. É até possível construir rapidamente 
uma marca. Mas, enquanto ela não souber perdurar, 
permanecerá vulnerável a desaparecer com a mesma 

Marcas que perduram 

presteza com que surgiu. Há uma espécie de solidez 
que só as marcas que cruzam tempos adquirem. Estas, 
quando desaparecem, não o fazem num átimo.

O que capacita uma marca a perdurar? No curso 
do tempo ocorrem mudanças. Desde quando surgiram 
a propaganda, o marketing e o branding, as mudanças 
vêm ganhando crescente vulto e velocidade. Ou seja, 
aumenta cada vez mais o desafio posto ao perdurar das 
marcas. O que torna pertinente, relevante, a fala de uma 
marca em momentos e contextos tão distintos? Tem 
de ser mais do que apenas coerência. Muitas marcas 
tornam-se anacrônicas, permanecendo rigorosamente 
coerentes. Coerência é condição necessária, mas não 
suficiente. Para uma marca, coerência significa fidelida-
de a si mesma. Uma marca permanece coerente quando 
tudo o que ela diz expressa o seu coração. O coração de 
uma marca é aquilo sem o que ela não é mais ela mesma. 
Coca-Cola sem otimismo não é Coca-Cola. 

É no coração da marca que está o segredo da ca-
pacidade que algumas têm de permanecer relevantes 
não apenas por décadas, mas às vezes por mais de um 
século. Essas marcas conseguem manter vivos em seu 
coração valores e ideais perenes. Cultivá-los implica 

enfrentar um desafio constante. O consumidor, os 
hábitos e a sociedade mudam. Para a Coca-Cola, ser 
otimista na década de 40 do século 20 significou decidir 
construir fábricas em barracas ao lado dos campos de 
batalha na Europa e, na década de 70, colocar jovens 
de diferentes raças no topo de uma colina cantando por 
paz. A cada momento, as marcas precisam descobrir 
como expressar o seu coração em sintonia e resposta 
às necessidades e aos anseios daquela hora na história. 
É por isso que o que funcionou antes não funciona 
depois. É por isso que não dá para repetir uma fórmula 
de sucesso. Ela só nos pode inspirar, o que é muito 
diferente. Cada momento é único, nunca antes foi nem 
será depois outra vez. Especialmente em momentos 
de crise, os medrosos se agarram no que deu certo no 
passado sem perceber que a realidade mudou.  

Branding é tarefa para quem gosta de pensar, não 
para aplicadores de formulinhas brilhantes como gloss 
de adolescente, ou purpurina de fantasia de carnaval. 
O que está em jogo é a responsabilidade das marcas 
na construção do futuro que desejamos legar às ge-
rações depois de nós. 
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Há cerca de duas semanas fui ao ballet. Mas não um 
ballet tradicional. A começar pelo lugar. Nada de Royal 
Opera House no Covent Garden, mas um simples e 
normal parque público do East London. Depois, os per-
formers. O corps de ballet tinha apenas dois integrantes: 
Philippe Priasso, da companhia de dança francesa Com-
pagnie Beau Geste, e a Komatsu PW140, uma escavadeira 
de 13 toneladas. 

Ao som de Maria Callas, cantando fantasmagorica-
mente uma ária de Saint-Saëns, os dois artistas encena-
ram uma história de amor impossível: atração, paixão, 
seguida de rejeição e reconciliação final.

Mais do que à altura dos elegantes passos e revi-
ravoltas de Priasso, estavam os movimentos destros 
da Komatsu, cuja pá mecânica trazia delicadamente o 
bailarino para dentro da caçamba. Mais tarde, à medida 
que o relacionamento marcado pela afeição ia se trans-
formando em rejeição, o terno braço se transformou uma 
arma enraivecida e letal, da qual o bailarino escapava da 
morte certa a cada investida desviando bruscamente, em 
movimentos sem dúvida cuidadosamente aperfeiçoa dos 
em exaustivos ensaios. 

Só depois, ao examinar o programa mais detidamente, 
foi que percebi que o evento havia sido patrocinado pela 
Komatsu. De repente, tudo fazia sentido. Além de um 
excelente exemplo de performance pública, o espetáculo 
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Transports Exceptionnels mostrou ser uma das mais 
eficazes demonstrações de produto que eu já vi.

Ballet é o meio perfeito de expressar a suave e equi-
librada operação do mecanismo da PW140. E talvez haja 
pouquíssimas maneiras de melhor demonstrar a precisão 
do braço e dos controles, do que com uma carga humana, 
onde qualquer milímetro fora da precisão total pode tra-
zer o risco de um ferimento catastrófico. Tendo ainda ao 
fundo a voz de Maria Callas com seu efeito enregelante, a 
destreza de movimentos da PW140 parecia transcender 
a mera engenharia para assumir qualidades humanas que 
iam da ternura à agressão.

Naturalmente, a questão que se coloca é se a iniciativa 
alcançará algum benefício comercial para a Komatsu. 
Embora apreciável, o público era formado, na sua grande 
maioria, por crianças acompanhadas dos pais — consu-
midores provavelmente muito mais propensos a comprar 
uma réplica de plástico do que uma escavadeira Komatsu 
de mais de £ 100 mil. Não teria sido mais lógico usar o 
limitado orçamento da Komatsu com anúncios em revis-
tas e feiras do setor de construção?

Uma rápida busca no Google revela 12,6 mil links 
na web do Reino Unido para Transports Exceptionnels, 
de jornais nacionais e locais até revistas e programas 
de TV, muitos deles com videoclipes das performances. 
Portanto, o ballet certamente atingiu cobertura de 

massa para o produto. Além disso, dificilmente uma 
demonstração de escavação, içamento e lançamento 
de terra teria recebido uma cobertura minimamente 
comparável em termos de escala, por mais que fossem 
realçados exemplos mais pertinentes em termos de 
características do produto.

Mas o que dizer a respeito da relevância do públi-
co atingido? Vejamos o que diz uma das críticas do 
Transports Exceptionnels: “A coreografia mostra todos 
os possíveis e mais diversos usos da limitada gama de 
movimentos da escavadeira, levando a um pas-de-deux 
extraordinário. O real alcance desse trabalho excepcional 
é a inteligente justaposição de movimentos precisos, 
cuidadosamente projetados, do bailarino e do herói 
invisível que controlava a máquina. No final, quando a 
performance chegou ao fim, porém, foi a escavadeira que 
recebeu os maiores aplausos”.

Esta crítica não foi publicada na página de arte do 
The Times, mas na revista Building, a maior publicação 
do setor de construção do Reino Unido, com um público 
de mais de 100 mil leitores. Onde o marketing tradicional 
teria publicado um anúncio descrevendo as especifica-
ções técnicas e mostrando uma foto da escavadeira, o 
ballet se sobressaiu como um inesperado e realmente 
memorável coup de théâtre. Bravo Komatsu!
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