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Pegando carona no artigo de Luiz Goes que relatou os dez mandamentos do “branding 
emocional” (Marcas: da razão à emoção), publicado em 19/08/2010... Marc Gobé cunhou o 
termo “branding emocional” para explicar por que algumas marcas satisfazem consumidores, 
enquanto outras possuem algo especial que faz com que não sejam apenas compradas, como 
também ocupem um lugar em seus corações. 
 
Mais que ocupar espaço nos corações das pessoas, algumas marcas podem ultrapassar a 
dimensão do amor de seus consumidores, conquistando sua devoção, assim como ocorre com 
as religiões. 
 
Algumas marcas deixam de ser vistas como produtos comerciais para se tornar um estilo de 
vida, atingindo uma ligação religiosa com seus consumidores. 
 
O que legitima uma marca como religião é a fé e a crença que os consumidores depositam 
nela. É por meio das marcas que os consumidores definem e expressam sua identidade e 
individualidade dentro de uma comunidade. Essa é uma característica essencial de qualquer 
marca-religião. Nas sociedades modernas capitalistas, a religião não é mais a grande 
produtora e socializadora do sentido da existência, uma vez que hoje esse papel é 
desempenhado pelas marcas. 
 
A comparação entre as características que aproximam as marcas do universo da religião vem 
sendo discutida no cenário do branding atual. 
 
São três os fatores necessários para que uma marca se torne objeto de culto. Primeiramente, 
ela deve atender às necessidades e desejos de seus consumidores, fazendo com que eles se 
sintam exclusivos e diferentes dos outros. Depois disso, é necessário divulgar essa ideologia e 
definir quem pertence ou não a esse grupo ou comunidade. Finalmente, torna-se necessário 
“demonizar” os adversários, ou seja, deixar claro quem são os concorrentes e posicionar-se 
em relação a eles. 
 
Existem muitas características comuns entre as marcas que atingiram um patamar de ligação 
religiosa com consumidores devotos. 
 
Primeiro, “marcas-religião” são representadas por ícones significativos: os símbolos são tão 
intensos que algumas marcas até dispensam o uso do nome, como é o caso da Nike. As 
orelhas do Mickey Mouse, a garrafa de vidro da Coca-Cola e a maçã da Apple são mais alguns 
exemplos de ícones que carregam um peso simbólico e podem ser reconhecidos no mundo 
inteiro; assim como a cruz, a estrela de David, o Buda, o om, o ankh... O que difere esses 
ícones comerciais dos símbolos religiosos é que os gestores de marcas não querem esperar 
centenas de anos para que essas sejam reconhecidas – querem que a identificação seja 
rápida e duradoura. 
 
Tanto a religião quanto marcas emblemáticas desenvolvem comunidades como as que vemos 
no Orkut, algumas com puras declarações de amor, outras para cobrar a falta de 
reciprocidade deste amor. Ambas possuem templos: afinal, de que outra forma definir a loja 
da Apple na Quinta Avenida em Nova York?  
 
Como as religiões, marcas contam histórias e desenvolvem lendas. E como a religião, marcas 
possuem mistérios: qual é a fórmula da Coca-Cola? E do fermento do panetone Bauducco? 
Qual é o segredo de Tostines? 
 
Toda religião tem um líder. Marcas também têm seus líderes, que propagam suas ideias pelo 
mundo da mesma forma como os missionários difundiram as suas religiões. Exemplos claros 
de liderança no mundo das marcas: Steve Jobs da Apple, Abílio Diniz do Pão de Açúcar e 
Luiza Helena Trajano do Magazine Luiza. 



 
Religiões têm seguidores que creem em suas proposições e se identificam com elas. Juntos, 
esses devotos compartilham seus sentimentos e crenças, unidos em adoração a um único 
deus. Esse deus pode ser comparado à marca e seus missionários, aos líderes. Religiões 
geralmente têm um líder carismático e muitas marcas seguem essa mesma estratégia.  
 
Outro elemento em comum: algumas marcas são idolatradas e seus clientes mais fiéis 
tornam-se defensores apaixonados. Essa idolatria chega ao corpo: há pessoas que tatuam 
logomarcas de empresas em sua pele, como acontece com a Harley Davidson. 
 
Fazendo uma analogia com a Apple, Steve Jobs seria o líder carismático, o messias, que é o 
ser propagador de sua religião; a maçã é o símbolo, simples e forte; seus seguidores, os 
aficionados pela marca. As lojas da Apple, nos Estados Unidos, são como templos religiosos, 
grandiosos e majestosos monumentos que atraem pessoas de diversas partes do mundo. 
 
Na véspera da abertura de venda do iPhones no mercado, centenas de pessoas passaram a 
noite acampadas, debaixo de chuva, na frente das lojas da Apple nos Estados Unidos. Todos 
estavam unidos por um único propósito: comprar seus primeiros iPhones. A razão pela qual 
esses consumidores fizeram tal sacrifício se poderiam ir até uma loja da AT&T próxima para 
comprar seu iPhone talvez seja explicada por uma frase postada no blog Huba em 2007: 
“porque de muitas coisas que têm a ver com o cuidado e a manutenção de uma marca de 
devoção, o iLoyalty (ou a lealdade à Apple) nunca é racional”. Ou seja, a ligação que os 
consumidores têm com a marca é tão forte que ultrapassa os limites da razão. 
 
Outra marca que possui elementos claros de religiosidade para alguns de seus consumidores 
é a Nike. Mas o que os fiéis da Nike têm em comum com os devotos de uma religião? Entre os 
consumidores da Nike existe a comunhão de pessoas que acreditam nos mesmos valores e 
cultuam os mesmos ídolos. Existe uma religiosidade em torno da marca, visto que essa não é 
um calçado, e sim, um estilo de vida e uma visão de mundo. Seus anúncios são evangélicos. 
Não vendem produtos: doutrinam e convertem os consumidores. 
 
O culto move paixões e desperta a rivalidade. A igreja católica difamou outras religiões em 
toda sua história de demonização, mas também criou um senso de identidade e solidariedade 
entre aqueles que a seguem. A demonização dos concorrentes é um meio altamente efetivo 
para distinguir a identidade de um grupo. A ameaça de um inimigo, real ou artificialmente 
rascunhado pelo líder da comunidade, gera solidariedade e um potente senso de diferença. A 
Apple utilizou esse artifício na evolução de sua marca ao demonstrar quão sem graça e sem 
utilidade são os produtos Microsoft. Criou-se assim uma legião de aficionados pela marca, que 
acreditam que essa possui características exclusivas e diferentes, não oferecidas por 
nenhuma outra marca. Evangelistas da marca propagam suas novidades e acompanham o 
que acontece o tempo todo. Porque amam o que a marca faz. Isso é fato. Há amor, paixão e 
reverência entre algumas pessoas e suas marcas. Nem sempre correspondido. 
 
Os consumidores evangelistas acreditam na marca, não a compram por ser a mais luxuosa, a 
mais conveniente ou por ter os preços mais baixos. Eles a compram por ser autêntica. Eles 
recomendam a marca, acreditam na empresa e no seu capital intelectual, consomem seus 
produtos como se fossem presentes, sugerem melhorias sem serem solicitados a isso, 
perdoam falhas ocasionais, não querem ser ludibriados, querem expor suas virtudes 
livremente e se sentem conectados a algo maior que eles mesmos.  
 
Significar algo para alguém é a essência de uma marca de religião, já que isso produz 
consumidores aliados, capazes de ficar ao lado da empresa mesmo diante de uma crise ou 
um escândalo. 
 
O fato é que nenhuma marca consegue dar sentido à vida ou preencher o vazio imenso que 
muitos sentem na atualidade e o expressam por meio de consumo desenfreado. O pior é que 
algumas religiões também não.  
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