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KLM personaliza etiquetas de bagagem

Com sete voos por semana entre São Paulo e Amsterdã, a companhia
aérea realiza uma ação on-line em que o internauta pode criar etiquetas
de bagagem personalizadas utilizando uma foto digital própria.
Os participantes recebem duas unidades do produto inteiramente grátis.
Com a inclusão de redes sociais em sua estratégia desde 2009, a KLM
disponibiliza a ferramenta tanto no site criado para a promoção quanto na
página da empresa no Facebook. A iniciativa vai até o dia 19 de setembro.
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A peça ganha notoriedade
pelos vazamentos de óleo no
mar que ocorreram neste ano,
o pior deles no Golfo do México,
que demorou três meses até
ser controlado. Em meio aos
problemas ambientais, a agência
criou o anúncio em que mostra
o homem do ponto de vista
de quem vive no oceano,
ou seja, como um predador.
A meta final é atrair voluntários
e parceiros para os projetos
da ONG Sea Shepherd.

contemporânea
Em uma era em que praticamente tudo se tornou hiper —
hipercapitalismo, hiperdimensionamento, hiperindivi-
dualismo, hiperconsumo —, a chamada sociedade hi-
permoderna é marcada pelo impulso ao consumismo e
pelo anseio por inovações. Se na sociedade industrial a
relevância e o domínio eram obtidos por produtos ‘feitos
para durar’, hoje aguardamos ansiosamente a próxima
promoção para trocar o celular, a geladeira ou o carro.O
sistema fordista, ancorado na oferta de produtos padro-
nizados foi substituído por uma economia de variedade e
da reatividade, na qual não apenas a qualidade, mas
também o tempo, a inovação e a renovação dos produtos
tornaram-se critérios de competitividade das empresas.

As estratégias de co-
municação e marketing
desenvolveram aborda-
gens mais qualitativas de
mercado, considerando
necessidades e a satisfa-
ção do cliente. Assim,
passamos de uma econo-
mia centrada na oferta a
uma economia centrada
na procura. As promessas
das marcas, a criação de
valor para o cliente, os
sistemas de fidelização, o
crescimento da segmen-
tação e dos impactos da
comunicação configu-
ram uma revolução no

consumo, em que a ‘orientação para o produto’ é substi-
tuída pela ‘orientação para o mercado e o consumidor’.

A monotonia da compra cotidiana não satisfaz mais o
consumidor. Ele demanda experiências emocionais, auten-
ticidade, imediatismo e até um certo conforto psíquico.
Através das promessas das marcas, o consumidor é desloca-
do do mundo real e cotidiano para um mundo imaginário e
idealizado, em que a construção paralela e coletiva propicia
sentido de participação e pertencimento.

Com esse propósito, as estratégias discursivas das marcas
contemporâneas visam não somente colocar o consumidor
na posição de sujeito desejante, como também inseri-lo
como coautor da mensagem. O carro conceito Fiat-Mio foi
criado a partir de ideias dos consumidores através de uma
ação chamada de open source branding. Recentemente a
Coca-Cola realizou uma ação intitulada ‘Refresque suas
Ideias’ para a marca Sprite convidando consumidores do re-
frigerante a desenharem quatro embalagens da marca para
o próximo verão. A Brastemp lançou a campanha institu-
cional convidando as pessoas a saírem do óbvio pela cons-
trução de um blog coletivo amparado no conceito ‘Inspira-
ção muda tudo. E a vida fica assim... uma Brastemp’.

Pela marca, o consumidor faz investimentos na cons-
trução da sua própria experiência de vida, da sua subjeti-
vidade. As marcas contemporâneas são construídas não
mais pela comunicação centrada na informação, e sim
pela construção de vínculos articulados através da gestão
de cada elemento da experiência. Experiência esta cen-
trada no sujeito, que, ao recombinar esses elementos,
constrói um horizonte de sentido para a sua vida cotidia-
na, suas ambições e seus desejos. ■

Na sociedade
industrial,
a relevância era
obtida por produtos
‘feitos para durar’.
Hoje, aguardamos
ansiosamente uma
promoção para
trocar o carro, o
celular e a geladeira

TOP OF MIND

Empresas e marcas mais citadas em 15 categorias da avaliação 
realizada pela Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) em parceria 
com a Top Brands Consultoria de Branding. Foram ouvidas 1.860 
pessoas de oito capitais brasileiras entre julho e agosto

CATEGORIA EMPRESA/MARCA

� Banco Itaú

� Cartão de Crédito Visa

� Posto de Combustível BR Petrobras

� Supermercados Carrefour

� Plano de Saúde Unimed

� Operadora de Telefonia Móvel Oi

� Operadora de Telefonia Fixa DDD Oi

� Automóvel – Fabricante Volkswagen

CATEGORIA EMPRESA/MARCA

� Automóvel – Modelo Gol

� Aparelho de TV LG

� Analgésico Dorflex

� Fabricante de Medicamento Medley
 Genérico 

� Provedor de Internet Virtua

� Revistas Veja

� Emissora de TV (aberta) Rede Globo

CONCURSO CULTURAL

Desenhos dos clientes
nos produtos da Sony

A fabricante de eletroeletrônicos
lança neste mês a ação “Deixe sua
marca”, em que os consumidores
poderão criar suas próprias
estampas para o Trik, estação
de áudio para aparelhos como
iPod e iPhone. Até março de 2011,
os interessados poderão inscrever
suas ideias no site do concurso
e concorrer a vários prêmios.
A ação será divulgada em blogs,
portais sobre música, moda, arte
e design, além de redes sociais.
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