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comprado quando eles ainda usavam
fraldas. Na seqüência questiono: "Mas
vocês não acham que, após quase 20
anos, a empresa poderia ter se re-
inventado totalmente? Destruído as
fábricas antigas, mudado tudo e agora
ter produtos de qualidade?"; argumen-
tação inútil: se é CCE, é ruim, dizem. O
caso desta marca dá ainda mais margem
à discussão quando percebe-se que sua
campanha de comunicação institucional
ignora totalmente esta consciência cole-
tiva, abordando como conceito criativo
a questão da empresa ser brasileira (com
pessoas tocando pandeiro sobre uma
trilha musical tropicaliente). Desculpem,
qual mesmo a relevância da empresa ser
brasileira se os produtos são ruins? (esse
é o questionamento quando o filme da
campanha é apresentado ao grupo).

Mas por que, afinal de contas, existem
estes pré-conceitos com relação às
marcas e como isso é catalisado pelo
meio digital?

A paixão por marcas, ao ponto de
torná-las um símbolo do que o define
como pessoa, traz uma contraposição
de motivos: por um lado a necessidade
de diferenciar-se de outros a partir
da divulgação de uma personalidade
fundamentada em valores intrínsecos
de marcas. Uma pessoa com a maçã
colada no porta-malas do carro é "cool",
"moderna" (com "inovação", "design",
"tecnologia"), como adolescentes com
camisetas de suas bandas preferidas ou a
estampa do Corinthians (São Paulo, Pal-
meiras, Santos, São Bento) no peito. A
autoafirmação reforçada por uma marca
forte o faz diferente e, em certos aspec-
tos, sentir-se melhor do que aqueles que
não são "inovação", "design", "tecno-
logia".

Também há a (forte) necessidade de
pertencimento a um grupo, cujos valores
são definidos também pelas marcas
que carregam. O grupo dos macmanía-
cos, que sabem como fazer isso, isso e
aquilo (enquanto os outros não sabem);
o grupo dos Nike-runners, que se
encontram no parque do Ibirapuera à
noite para uma "corridinha rápida" de
15km; assim como os Corinthianos (São
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