


lonstruir uma

marca é uma tarefa

bastante exigente por

l si só. Construir uma

nova, daquelas que chegam sem

causar a sensação de déja-vú nem

nos especialistas, nem no público

leigo, desprotegido, desavisado e

que pouco se importa com o grau

de originalidade dela, é realmente

para pouquíssimos.

Uma marca pode ser inovado-

ra de inúmeras maneiras, pelo seu

design, seu posicionamento, sua

comunicação ou até mesmo pelo

seu público.

Sim, muitas vezes, mesmo o

público redefine 3 estratégia de

uma marca, tornando-a mais ousa-

da ou mais conservadora de acordo

com suas respostas aos estímulos

oferecidos por ela.
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"Criar" significa oferecer uma

visão diferente, particular e invaria-

velmente nova sobre alguma coisa.

Se o ponto de partida foi uma refe-

rência visual já existente, provavel-

mente o resultado final será influen-

ciado ou até mesmo direcionado

pelo seu ponto de partida. Caso a

opção seja por algo completamente

novo ou experimental o resultado

será menos familiar, o que abre a

possibilidade de gerar, a princípio,

desconforto, medo, insegurança ou

mesmo a repulsa momentânea pela

falta de familiaridade com os novos

elementos e princípios criativos.

Este é o risco que se corre pela "ou-

sadia da criação": tentar algo novo,

sem a garantia do certo ou errado e

sern o apoio de quem fez antes para

balizar o caminho.

No dia-a-dia, as duas fórmulas

são válidas, uma mais linear, ou-

tra com altos e baixos, uma mais

segura, outra mais arriscada, uma

mais coletiva, outra mais individual.

Basta escolher a melhor para cada

ocasião e seguir a frente. Quanto

ao tão almejado reconhecimento

autoral, seja ele de uma marca ou

de uma tendência, só será "todo

seu" caso opte pela partida do pon-

to zero, aquele de quem faz o bolo

e não aquele de quem vem somente

no final colocar a cereja, e muitas

vezes, o dedo.

Existem várias posturas adota-

das entre os criativos na execução

de uma marca, uns gostam de pés-



quisar muito, devoram sites e sites

na Internet a fim de encontrar tudo

o que puderem a respeito do projeto

em que estão desenvolvendo a fim

de evitarem situações constrange-

doras, como "criar" algo já criado

anteriormente. Outros preferem se

fechar, não se expor a nada daquele

universo, para não se "contaminar"

ou mesmo se sentir "travados" e

prejudicar o resultado final do tra-

balho. Métodos criativos existem

vários, mas nenhum efetivamente

capaz de evitar coincidências, senso

comum ou mesmo má fé por parte

de outras pessoas.

Atualmente as muitas referên-

cias fazem com que os criadores

tenham que redobrar seus cuidados

com os elementos-chave que utili-

zarão em suas criações, para que

não caiam na armadilha da "falsa-

inovação". Aquela da pessoa que

acha que está inovando, mas na

verdade apenas, rearranjou alguns

elementos já existentes e muitas

vezes até já desgastados, na sua

primorosa re-criação. Isso é um erro

muito comum e recorrente, visto

que criar algo absolutamente ino-

vador nos dias de hoje é quase uma

grande pretensão. Por isso, uma

idéia comprovadameníe nova deve

ser reconhecida e obviamente bem

remunerada.

Se partirmos do princípio de

que todas as novas marcas deve-

riam oferecer elementos inovadores

ao seu público, seja na sua totali-

dade ou parcialmente, já estaremos

dando um grande passo na direção

do acerto. O difícil é saber de fato,

o que é novo, o que é um re-arranjo

do que já foi novo e o que é velho

de fato.

Temos vários níveis de simi-

laridade entre marcas, sejam elas

muito famosas, pouco famosas ou

semi-desconhecídas, para evitar

polêmicas desnecessárias não en-

trarei no mérito de suas originalida-

des ou não, apenas separei algumas

para ilustrar este exemplo. Algumas

são leves intersecções em alguns

pontos outras são quase idênticas e

algumas outras variações sobre um

rnesmotema.

Corri isso, espero despertar a

percepção de vocês para um ques-

tionamento interessante: Vale mais

criar algo completamente novo

e deparar-se com a falta de parâ-

metros nos possíveis julgamentos,

ou seguir uma trilha já testada por

muitos e garantir o sucesso do pro-

jeto, mesmo que ele não seja, diga-

mos, 100% genuíno.

Separei alguns exemplos de

marcas nacionais e internacionais

para vocês observarem o grau de si-

milaridade entre elas e tirarem suas

próprias conclusões.
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www.bla-martelotomaz.com.br
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