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Quando Martin Lindstrom tinha 11 anos, construiu uma cidade de Lego no quintal de sua casa, 
na Dinamarca. A maquete, batizada de Legoland, tinha um jardim de bonsais, pontes, um 
castelo e até um sistema de canais movido a motor. Ele desenhou trilhas em volta da vila de 
faz-de-conta para esperar visitantes curiosos, mas ninguém apareceu. Resolveu colocar um 
anúncio no jornal e 131 pessoas deram o ar da graça no dia seguinte - inclusive dois 
advogados da fabricante de blocos de montar. Os executivos avisaram delicadamente que ele 
podia ser processado por violação de marca registrada se insistisse em chamar sua criação de 
"Terra do Lego" e o projetista mirim teve de mudar o nome da sua cidade de brinquedo. 
 
O episódio, que Lindstrom garante ser absolutamente verdadeiro, serviu para lhe ensinar duas 
lições: uma, sobre o valor das grandes marcas e outra, sobre o poder de divulgação de um 
anúncio. Foi seu momento de descoberta do mundo da propaganda e do marketing, de onde 
nunca mais saiu. 
 
Hoje, aos 39 anos, nome dos mais prestigiados nas altas esferas do "branding", Lindstrom 
dirige vários negócios: a Lindstrom Company, em Sidney, a Buyology Inc., em Nova York, e a 
agência Brand, em Londres - todas ligadas a posicionamento de marcas. É conselheiro em 
ações de marketing e de lançamento de produtos de empresas como McDonald's, American 
Express e Nestlé. Este mês, foi eleito uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, 
segundo a "Time".  
 
Alçado à posição de guru do "branding", Lindstrom é um "case" de sucesso também na área do 
marketing pessoal. Afirma que passa 300 dias por ano em aviões, para visitar clientes ou fazer 
palestras para um público estimado em um milhão de pessoas. De presença frequente nos 
programas matinais americanos, aparece sempre vestido de preto para explicar aos 
telespectadores o que os leva a comprar um produto em vez de outro. "Tenho 15 camisas 
pretas, 15 calças pretas e 200 pares de meias pretas", detalha o autor de cinco livros sobre 
"branding", já traduzidos em 35 idiomas.  
 
No ano passado, Lindstrom foi para a lista dos livros mais vendidos nos Estados Unidos com "A 
Lógica do Consumo - Verdades e Mentiras Sobre Por Que Compramos", que chega às livrarias 
do Brasil esta semana, em edição da Nova Fronteira. O livro, cujo titulo original, "Buyology", 
dá nome à sua empresa, é resultado de um estudo iniciado em 2004, que custou US$ 7 
milhões e reuniu 200 pesquisadores. Lindstrom lançou mão de princípios da neurociência e de 
uma versão avançada do exame de eletroencefalograma para rastrear ondas cerebrais em 
tempo real. Testes foram aplicados em dois mil voluntários de cinco países para decifrar a 
influência do merchandising no consumo, o real poder do sexo nos comerciais e até o efeito 
das campanhas antitabagismo. O departamento de neuroimagem da Universidade de Warwick, 
na Inglaterra, referenda o projeto. 
 
"Uma das descobertas mais polêmicas do livro é que os avisos com advertências sobre o uso 
do cigarro não só fracassam em desestimular o fumo, mas encorajam os fumantes a manter o 
hábito", disse Lindstrom em entrevista por telefone ao Valor, de Aarhus, na Dinamarca. "Esses 
anúncios - que também colam imagens ameaçadoras nos maços de cigarros em países como 
Brasil e Canadá - estimulam uma área do cérebro conhecida como ponto do desejo, uma 
malha de neurônios que se ilumina nos testes quando o corpo anseia por álcool ou drogas."  
 
Segundo Lindstrom, mesmo com a proibição da propaganda de cigarro e apesar do apelo 
antitabagismo de campanhas governamentais, o Banco Mundial calcula que 200 milhões de 
fumantes terão se somado ao 1,4 bilhão de hoje, até 2025. "Nos Estados Unidos, os custos 
médicos relacionados a doenças causadas pelo tabagismo ultrapassam US$ 167 bilhões por 
ano." 
 
Apesar de ter visitado o Brasil apenas uma vez, em 2007, para falar sobre marketing digital 
em um seminário em São Paulo, Lindstrom sabe que as novelas e programas de TV brasileiros 
usam o merchandising para vender produtos, como acontece em outros países. "Esse tipo de 



ação só funciona quando o produto anunciado faz sentido dentro da trama." Ele lembra quando 
o cineasta Steven Spielberg concordou com a entrada da fabricante de doces Hershey no 
roteiro de "ET - O Extraterrestre". Para fazer com que o personagem-título saia de um 
esconderijo, o garoto Elliot usa bombons daquela marca para atrair o novo amigo que veio do 
espaço. "As vendas do produto triplicaram na semana após o lançamento do filme." 
 
Sobre a força do apelo sexual em ações de marketing - para vender carros e roupas, por 
exemplo - Lindstrom sugere cautela aos anunciantes. "Sexo não vende, na verdade, mas todos 
pensamos que sim por que ele está muito presente nas nossas vidas e as modelos dos 
comerciais são inesquecíveis. Na verdade, as pessoas prestam mais atenção às imagens dos 
anúncios picantes do que aos produtos que são oferecidos."  
 
Em um teste, apenas um em cada dez homens que viram um anúncio sexualmente sugestivo 
conseguia lembrar do produto anunciado. "O sexo fala mais alto do que a mercadoria à venda. 
Posso não esquecer de um comercial estrelado pela Paris Hilton, mas não consigo gravar 
realmente o que ela estava tentando me vender." 
 
Os estudos de Lindstrom chamam a atenção das grandes corporações, principalmente em 
tempos de recessão. "Oito em cada dez produtos lançados nos Estados Unidos são destinados 
ao fracasso. E de cada 20 mil marcas introduzidas no mundo por ano, 90% estarão mortas 
depois de 12 meses."  
 
Lindstrom acredita que os consumidores deixarão de comprar durante a crise não por que 
estão sem dinheiro, mas por que têm medo do que poderá acontecer com suas economias no 
futuro. "Algumas marcas, como a Hyundai, do setor automotivo, têm sinalizado com garantias 
de devolução de produtos caso os clientes percam seus empregos. Esse tipo de contrato de 
segurança impede que as vendas caiam ainda mais." 
 
Este ano, o próprio Lindstrom vai entrar numa dieta de consumo. A iniciativa faz parte de um 
novo projeto, para tentar mostrar o que se passa no cérebro de uma pessoa proibida de 
comprar durante certo tempo. Ele não admite, mas talvez o experimento seja um dos temas 
do seu próximo livro, já encomendado pela editora Random House. "Não vou gastar nem com 
roupas pretas", garante Lindstrom, antes de fechar a mala para uma turnê de trabalho no 
Sudeste Asiático. "Preciso acompanhar o lançamento de uma nova marca de café da Nestlé 
nas Filipinas." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2009, Eu & Investimentos, p. D8. 


