
Diretamente do berço do capitalismo, fica quase impos-
sível não pensar em marcas. Aqui em Nova Iorque, as pessoas
são bombardeadas 24 horas por dia por marcas como Prada,
Coca-Cola, Nike, Sony, McDonald's, Starbucks, e por aí vai.
Esse bombardeio é feito através dos meios de comunicação
tradicionais, como a TV, rádio, revistas e jornais, mas também
pela internet e ações de guerrilha. Isso sem falar dos próprios
produtos que, carregando suas logomarcas, acabam se trans-
formando em importantes meios de comunicação espontânea.
Bom, tudo isso não é muito diferente do que acontece em São
Paulo, só é muito mais intenso. A Consolação com a Paulista
deles, o Times Square, tem luminosos com marcas por todos
os lados e é um dos principais pontos turísticos da cidade.
Mas, nem tudo são só flores. Algumas marcas vão mal, como
é o caso da Virgin, que vem fechando suas lojas em todo o
país. Claro, ninguém mais compra CD. Outras, vão muito
bem, obrigado. Basta ver todo mundo andando na rua com seu
Ipod. Assim é o capitalismo, com seus altos e baixos, crises e
êxitos. Quem dorme no ponto e não acompanha a tecnologia,
fica para trás.

Mas, pensando bem, não é só o capitalismo que é movido
a marcas. Talvez ele tenha sido sim, o único a posicionar isso
tão estrategicamente na sua vitrine, logo na porta de entrada.
Mas, com certeza, as marcas não são exclusividades intrínse-
cas a ele. O próprio comunismo, que por definição seria o
oposto de tudo isso, também sempre carregou suas marcas.
Ou a camisa vermelha do Che e a cruz e o martelo não foram
grandes marcas de sucesso? Podemos dizer que tudo pos-
sui uma ideologia, conscientemente ou inconscientemente,
simbolizada por uma marca. Cada um dos 192 países do
mundo tem uma marca visual, conhecida como bandeira, e
uma marca sonora, designada hino. No futebol, cada time tem
uma marca, um emblema, e assim se diferencia dos demais.
Agora, imagine uma marca desenhada com apenas duas linhas
se cruzando. Pronto, esta simples imagem representa o amor
e sofrimento de um homem por toda a humanidade. Existe
alguma marca mais globalizada até hoje do que esta? É, como
bem disse John Lennon, talvez os Beatles. Ou, quem sabe,
a marca mais popular do momento em todo o mundo esteja
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