
MARCAS INESQUECÍVEIS

"As marcas
mais

lembradas são
aquelas que

nos inspiram
memórias
sensoriais,

emocionais,
vivenciais"

É interessante notar o que nos chama mais a
atenção. Pode ser algo bonito ou muito feio, algo
elegante ou esdrúxulo, algo que nos emociona ou
nos repugna. Será algo que estará contido em al-
guma categorização, em algum conceito que te-
mos sobre a realidade, em seus extremos. Nossa
atenção não é capturada por algo indiferente, sem
expressão, pelo meio termo, pela média.

Assim se constróem nossas relações com o
mundo ao redor. Escolhemos objetos e nos re-
lacionamos com pessoas de acordo com o im-
pacto que elas nos provocam. Pode ser positi-
vo, e aí nos aproximamos, ou negativo, e aí nos
afastamos. Estamos sempre em uma relação
magnética, tal qual imãs, que atraem ou repe-
lem de acordo com as polaridades.

Isso também acontece em nossa relação
com as marcas. Elas chamam nossa atenção
com seus atributos e benefícios, mas só ficam
em nossa memória aquelas que provocaram
impacto, tocaram nosso imaginário e se trans-
formaram em referências para nossas escolhas.

Memória é algo interessante, não tem peso,
nem medida, é difusa, não pode ser acondicio-
nada, transferida ou compartilhada. Memória
é nossa experiência a respeito de algo, é a es-
sência da forma como percebemos a realidade
e nosso jeitão único de avaliar e vivenciar a vida.
Assim, uma marca que ocupa um lugar em
nossa memória é algo muito pessoal, íntimo
mesmo, uma escolha nossa de colocar aquela
expressão em particular em nossa vida.

Tem aquele comercial que fala do inesque-
cível primeiro sutiã, porque - mais que uma
marca - estamos tratando aqui de uma expe-
riência, algo emocional que está além da rela-
ção com o produto. As marcas mais lembra-
das são aquelas que nos inspiram memórias
sensoriais, emocionais, vivenciais. Não nos re-
lacionamos com produtos, nos relacionamos
com experiências. Para isso, é preciso entrar
no indelével universo do imaginário humano.

Nossa relação com um refrigerante, com
um sabão em pó, creme dental ou supermer-
cado não tem a ver com o benefício objetivo e

concreto que obtemos dali, que pode variar
muito pouco entre os concorrentes. Tem a ver
com o diálogo que travamos com a marca.

Sim, porque há um diálogo claro sendo ela-
borado o tempo todo com tudo que nos ro-
deia. Vemos um comercial e isso nos impregna
com uma mensagem. Se for positiva e se ativar
nosso imaginário, então vamos nos aproximar
dela, nos relacionar, experimentar suas virtu-
des e ver se cumpre suas promessas. Na medi-
da em que essas exigências são atendidas, en-
tão nos apaixonamos, nos tornamos defenso-
res da marca, seus divulgadores. Isso pode se
tornar hereditário, passando de pai para filho.

Contudo, se a marca não cumprir suas pro-
messas ou cometer uma gafe em sua relação
conosco, então nos sentimos traídos, magoados,
injustiçados, vamos quebrar os pratos, fechar a
cara e contar a vergonhosa história de sua terrí-
vel traição. Quem não compartilhou seus dissa-
bores com uma central de atendimento telefô-
nico que atire a primeira pedra. Ficamos furio-
sos mesmo, contamos e recontamos a história e
ela vai ficando mais e mais forte em nós, até ser
impossível a reconciliação - pelo menos até que
algo muito sedutor possa superar tal mágoa.

Mas histórias tristes não nos interessam
aqui. Gostamos mesmo é de finais felizes. Nada
melhor do que um relacionamento positivo,
afável, duradouro e... surpreendente. Claro,
essa é a qualidade essencial de algo que se man-
tém ao longo do tempo: a capacidade de sur-
preender, de criar novas experiências, de gerar
novas emoções. Afinal, se a gente recebesse um
poema de presente e até chorasse de alegria, isso
seria o máximo. Mas, se o mesmo poema fosse
entregue no aniversário seguinte? Nem pensar.

Nossa humanidade está expressa em nossas
relações e preferências. Queremos algo sur-
preendentemente confiável, tradicionalmente
inovador, qualidades aparentemente antagôni-
cas mas que conquistam nossos corações e men-
tes. É só olhar e conferir: as marcas mais lembra-
das são excepcionalmente boas em surpresas
que só alimentam nossas aspirações de sempre.
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