O mundo digital incorpora um
novo momento à publicidade.
Clotilde Perez, especialista em
semiótica, diz que as marcas deixam
de buscar símbolos de desejo dos
consumidores para criar valores
imateriais para os produtos
Por Sheila Horvath

Para a semioticista da Ipsos, empresa especializada em pesquisa de mercado e interpretação de dados, Clotilde Perez, o marketing
passa por uma transformação há alguns
anos e muitos conceitos começam a cair
por terra. Um deles é o conceito de target.
Em seu artigo "O fim do target: identidade
e consumo na pós-modernidade" Clotilde
comenta que, se antes as organizações
pesquisavam o que era desejado por um
grupo de consumidores, agora, o que cobi-

çam é a criação de signos deslocados do próprio produto, imateriais, mas com alta potência transformadora, puro fetiche. "Um tênis
não tem apenas uma função, ao fazer parte do
estilo de consumo de luxo. É signo de sofisticação. Ao entrar no estilo de consumo esportivo, é signo de jovialidade", diz Clotilde em
seu artigo. E completa: "Para que esse processo de produção simbólica se efetue, a publicidade tem, portanto, não mais que anunciar
produto, mas sim, significar marcas".

O mundo digital é fundamental nesse processo, nesse momento de fortalecimento da
marca e de seus valores. A internet é aberta
a todos, sem exclusão por raça, sexo, idade,
escolaridade e poder aquisitivo. "Hoje, o que
percebemos são as ações integradas entre
as mídias chamadas tradicionais com as
digitais", diz Clotilde. Para ela, a entrada de
forma correta das marcas nas redes sociais
é fundamental para esse posicionamento.
"Hoje, o importante para uma marca é estar
no cotidiano das pessoas e as redes sociais
são uma ferramenta fundamental para se
fazer isso." Mas tudo tem que ser feito de forma a não invadir o espaço do consumidor. "A
forma como se faz o vínculo entre a marca e
o consumidor é muito importante, uma vez
que é preciso dimensionar essa invasão."
Para Clotilde, não há mais dúvidas de que o
mundo digital e todas as ferramentas que ele
oferece é um ponto de contato relevante no
cenário atual do marketing. "O mais importante de tudo isso é a qualidade do conteúdo
que é passado para o consumidor por meio
dessas ferramentas", diz.
O que se percebe nessa busca dos anunciantes em passar seus valores para os consumidores é o uso da via emocional. "Essa é
a forma utilizada pelas companhias para se
aproximarem do público, sempre passando
seus valores, mas de uma forma a atingir o
emocional do consumidor." Um exemplo é a
campanha de Pedigree, da Mars. Nos comerciais da marca não se percebe a mensagem
"compre nossa ração", mas todo um trabalho
que a empresa faz em favor dos cães abandonados ou como cachorro é tudo de bom; e
quem tem ou gosta de cachorro se sente sensibilizado com tudo isso.
Além disso, hoje t a m b é m se nota a preocupação de algumas companhias em fortalecer a marca corporativa. "Na verdade,
as empresas c o m e ç a r a m a sentir a necessidade de mostrar o que está por t r á s das
marcas de seus produtos, como a m i s s ã o
e os valores da empresa", afirma Clotilde.
Ela lembra o exemplo da Unilever, que,
de uns anos para cá, está posicionando a
marca da companhia com grandes campanhas globais, incluindo aí o Brasil. Em
contrapartida, cita a Nestlé, que, segundo
ela, é uma empresa que sempre investiu
na marca corporativa.

PROCESSO DE MUDANÇA
"Anteriormente, o marketing tinha como foco
principal de sua estratégia o produto, o que
significava estratégias de preço, comunicação e distribuição desse produto, para atingir
determinado público", explica Clotilde.
Clotilde explica que com a expansão da
produção, passou a existir um aumento na
oferta dos produtos, o que facilitou ao público
o acesso a esse produto, que, com o passar do
tempo, começou a ser desvalorizado. "A partir disso, percebemos um deslocamento do
interesse pelo produto, algo material, para a
intangibilidade da marca", afirma.
Esse fenômeno começa a dar os primeiros sinais no Brasil no início da década de
70, "quando chegam por aqui os supermercados, com o conceito de autosserviço e começa, bem aos pouquinhos, uma abertura
do mercado, que só terá o seu ápice nos anos
90", afirma Clotilde.

Com esse cenário os profissionais de
marketing começam a perceber a necessidade de posicionar a marca por meio de seus
valores e fazer com que esses valores cheguem de forma mais clara e positiva para
os consumidores. "Hoje, as marcas têm que
refletir seus valores", diz Clotilde. "Mas ainda há muito que se fazer, tanto no exterior,
quanto no Brasil", completa a semioticista,
com experiência na área de Comunicação,
Semiótica e Administração de Marketing.
Clotilde também é livre-docente em Ciências da Comunicação pela ECA/USP e autora
do livro "Signos da Marca - Expressividade
e Sensorialidade" e coautora de outros títulos
que tratam do tema.
Ela cita alguns exemplos em que a marca
ganha destaque em relação aos produtos. O
primeiro deles é o movimento Trânsito Mais

Gentil lançado pela Porto Seguro
"Em nenhum momento foi dito
'compre um seguro', mas o
anunciante passou o conceito de um trânsito mais
gentil, um valor importante para a marca, que foi
percebido pelos consumidores, independentemente de
ser ou não segurado da companhia", explica Clotilde.
Outros exemplos comentados é a campanha
do Itaú, "um banco feito
para sonhar', em que não
se fala para o consumidor abrir uma conta, mas
sim os valores da marca", comenta. Além da
já premiada campanha
de Dove pela real beleza.
"A marca fala com todas
as mulheres, sem definir
classe social, poder aquisitivo, nível de escolaridade. O valor de Dove é
apostar na real beleza de
todas as mulheres", afirma. Além desses exemplos, Clotilde comenta o aumento dos pontos de contato
da marca com o consumidor
e cita o Skol Sensation como
exemplo. "Não foi dito para
comprar cerveja, mas todo
o evento passou conceitos de
marca para os consumidores,
não só para os que participaram
do evento fisicamente, mas também para quem acorapanhou
tudo pela internet."
Para Clotilde, esse é um caminho sem volta e com as ferramentas do mundo digital
que estão disponíveis e as
que ainda vão surgir, a relação entre marca, produto e
consumidor ainda passarão por outras transform a ç õ e s , tendo sempre os
valores e a experiência
do consumidor como
ponto de partida.
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