
Brincando com as palavras, um dos
aspectos mais evidentes e pensados com
relação ao conceito - e à própria reali-
dade - de "marca" é o fato de que esta
é uma marca indubitavelmente parte
da infraestrutura cultural da sociedade
capitalista, principalmente a pós-
industrial. Sendo uma espécie de "nar-
rativa sintética e mítica sobre um certo
produto" - na medida em que encerra,
em si mesma, uma série de característi-
cas e valores implícitos sobre ele -, falar
sobre marcas é falar sobre determinados
aspectos éticos relevantes: confiança,
qualidade e identidade.

Grandes marcas conectam o passado,
presente e futuro. Quando analisadas
com mais proximidade é possível
facilmente constatar que por trás de
uma grande marca está uma história
fabulosa, no sentido literal de uma
"fábula"; um criador, que aparece como
alguém especial, dotado de qualidades
heróicas; e uma visão de mundo a
qual se mantiveram totalmente fiéis, e
sem a qual, aliás, as marcas que eles
construíram não significariam muito.
Por isso mesmo, eles assumem ares de
verdadeiros heróis "míticos"' imputando
seus próprios valores, quando não seu
próprio nome à marca. Entre os muitos
exemplos, podemos citar alguns dos
mais notórios como Levi Strauss, Henry
Ford. King C. Gilletc, William Wrigley
Jr., Phil Knight, Steve Jobs e André
Citroen.

Essa construção mititicadora das
marcas foi responsável nos primórdios

de sua consolidação, como ferramenta
importante na solidificação do capita-
lismo industrial na virada do século XIX
para o XX. Ao associar um nome forte a
valores - principalmente como respeito
e confiança - a produtos de qualidade,
as marcas começam a langenciar a
emoção e a conquistar as pessoas pela
paixão. Uma empresa pode ter produtos
excelentes, rnas se não despertar esse
vínculo afetivo, não emplaca no ima-
ginário das pessoas.

Assim, as marcas suprem certas
necessidades que não se restringem
àquelas relacionadas a seu substrato
material - ao produto a que se vinculam
e que pretendem vender -, e sim, ao
saber e confiar.

De certa forma, elas possuem um
componente ético importante, pois
facilitam e garantem nossas escolhas,
ocupando o poderoso lugar de nosso
referencial. Se, por um lado, o processo
de escolha é do sujeito, por outro, a
responsabilidade por veicular os crité-
rios para que ele faça esta escolha é da
marca.

Estamos sendo bombardeados
constantemente por uma enxurrada de
produtos semelhantes. Testar todos para
comparar e tomar uma decisão seria
uma tarefa inviável. Nesse processo,
você encontra algo que já conhece, que
confia e que vai lhe dar exatamente o
que deseja. Experimenta um certo con-
forto de saber que o produto desejado
vai estar dentro de um certo padrão.
Geralmente o consumidor busca uma

escala de qualidade nos produtos seme-
lhantes e a marca pouparia o trabalho
de ter que investigar a procedência do
produto para saber sobre sua qualidade,
Supostamente, a marca já traria esta
informação. Isso assume uma relevância
ainda maior se levarmos em conta a
velocidade, o excesso de informação e a
agitação da vida contemporânea.

Esta relação de confiança é uma
responsabilidade enorme. A crença
do consumidor de que a marca honra
esta relação constitui, inclusive, no
principal motor de sua valorização.
Esse mecanismo mostra que as marcas
humanizam os produtos na medida em
que os diferenciam entre si, criando
esse valor da singularidade. É por meio
do consumo do produto singular que se
busca também construir a singularidade
do indivíduo.

Esta questão remete a outra relevante:
o sucesso da marca está intimamente
vinculado ao individualismo como valor
na sociedade ocidental. Individualismo
não no sentido trivial do termo, igualado
a egoísmo, mas no sentido dado pelo
antropólogo Louis Dumont, de uma
perspectiva da ideologia moderna de
valorização do indivíduo, como unidade
excepcionalmente singular e todas as
suas características. Nesse sentido, ele é
uma virtude e uma conquista da mo-
dernidade. Mas até que ponto as marcas
podem, como se disse acima, construir
esta singularidade? De certa forma é
um paradoxo: queremos ser diferentes,
mas concentramos nossas diferenças
naquilo que, teoricamente, todos podem
ter. Buscamos a identidade específica
naquilo que é genérico e externo a nós
mesmos.

As marcas fincaram raízes no indivi-
dualismo da nossa sociedade. Conquis-



tam-nos pelo desejo da diferença, de
conquistar algo que nos torna especiais
e, sem querer, comunicam uma per-
sonalidade industrialmente produzida,
uma personalidade das massas. Acabam
transferindo o problema de nossa
identidade tomada no sentido relacionai,
ou seja, pensada como singularidade
e, consequentemente, diferença, frente
aos demais. Quanto mais difícil for,
para nós mesmos, saber quem somos,
mais tendemos a gravitar em torno desta
forma de consumo.

Na medida em que ocupam um lugar
central na vida das pessoas, princi-
palmente as dos grandes centros e
mecas do consumo, as marcas de hoje
acabaram se tornando divindades.
Assim como os romanos tinham suas

divindades domésticas, difícil encontrar
algum lar hoje que não tenha suas mar-
cas idolatradas. Tal como os deuses -
antigos e modernos - elas acabam sendo
o elo de ligação em que as pessoas se
reconhecem, acreditam nos seus valores,
têm uma representação simbólica que
materializa esta crença e partilham códi-
gos criados pelos seus fiéis seguidores e,
porque não dizer, cultuadores.

Esse poder é forte e não é facilmente
desconsiderado, principalmente se
levarmos em conta o elevadíssimo ativo
financeiro que as grandes marcas
representam. Seguramente a mais
evidente consolidação do conceito
marxiano de fetichização: queremos não
o objeto de consumo, mas o símbolo
que o veicula.
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