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(
artigo especial

Há 20 anos, quando saí da facul-
dade de psicologia, mergulhei 
no mundo das marcas e na vida 
dos consumidores. Passei da convivên-
cia com pacientes para a convivência com con-
sumidores, abri mão de aconselhamentos por 
estratégias de marcas, de sessões de terapia por 
brainstorms criativos, de divãs por Powerpoints. 
Confesso que não fazia ideia de como seria pos-
sível minha reviravolta profissional. Como a psi-
cologia me ajudaria a vender sabonetes? 

Passaram-se anos, milhares de consumi-
dores e centenas de marcas. Apenas há pouco 
tempo a conexão entre meu velho e novo mun-
do começou a ficar mais clara. Que alívio! No 
mundo contemporâneo, todo mundo quer ser 
feliz! Já houve um tempo em que as pessoas 
queriam conquistar terras, transformar o mundo 
ou acumular fortunas. Muita gente ainda bus-
ca exatamente essas coisas, mas hoje, além de 
tudo isso, as pessoas querem ter uma vida feliz. 

É nesse aspecto que psicologia e marcas se 
encontram, no território de fazer as pessoas mais 
felizes. Obviamente os mecanismos que cada 
“ciência” adota é distinto, assim como os resul-
tados a que chegam. Mas independentemente 
disso, psicologia e marcas são trampolins para 
uma vida mais rica de significados, mais plena. 

Martin Seligman, um psicólogo america-
no da Universidade da Pensilvania, criou há 
pouco mais de uma década a teoria da Psico-
logia Positiva. Enquanto as teorias de Freud 
enfocavam doenças mentais e histerias, Se-
ligman propõe mirar no que faz as pessoas 
efetivamente felizes. Não seria louca de achar 
que marcas entregam felicidade plena. Afinal, 
como bem diz o provérbio, felicidade não se 
compra. No entanto, marcas podem, sim, 
aproximar consumidores de seus projetos de 
felicidade ou pelo menos dar alguns minu-
tos de felicidade. Imaginem uma cena de um 
garoto de dez anos devorando um pacote de 
Fandangos. É felicidade na veia!

Felicidade tem se tornado uma obsessão 
tão grande das pessoas que o Butão, em 1972, 
criou o FIB (Felicidade Interna Bruta) para me-

dir a força do país não pelos tradicionais indi-
cadores econômicos, mas, sim, pelo bem-estar 
do seu povo. Num livro que li recentemente, do 
jornalista americano Eric Werner, “Geografia da 
Felicidade”, o autor percorre dez países conside-
rados os com maiores índices de felicidade. As 
razões que ele identifica para a explicação da fe-
licidade variam muito de país para país. 

Volto para as marcas e vejo essa mesma di-
nâmica. Muitas marcas são instrumentos que 
apresentam felicidade potencial para os con-
sumidores. O supermercado Pão de Açúcar, de 
forma mais direta, se apresenta como “Lugar 
de gente feliz”. Escolher uma fruta gostosa, le-
var guloseimas para os filhos ou comprar um 
vinho para o marido... é viver uma vida mais 
repleta de significados, muito mais do que 
apenas abastecer a casa. Lembro-me também 
de Pepsi Light, com sua recente campanha que 
propõe para as mulheres uma vida mais equi-
librada. Até mesmo marcas do mundo mais 
árido das finanças, como Banco Itaú, demons-
tram em sua comunicação uma preocupação 
com o indivíduo, com sua necessidade, “Feito 
para você”. Feito para o cliente ser mais feliz. 

Parece que qualquer marca pode prome-
ter felicidade. Aliás, todo psicólogo também 
garante que vai ajudar seu paciente a se livrar 
dos problemas. Mas apenas as marcas que 
têm genuíno compromisso em proporcionar 
uma vida melhor para as pessoas conseguem 
entregar esse “bônus” para o consumidor e ser 
percebido por ele dessa forma. Pepsi Light, 
Fandangos, Pão de Açúcar e Itaú acreditam 
que podem promover, em maior ou menor es-
cala, felicidade para seus clientes. 

Como bem escasso, acredito que a feli-
cidade transformou-se na nova moeda das 
marcas. Elas passarão a serem valorizadas 
pelo quantum de felicidade que entregarem 
ao consumidor. Serão avaliadas pelo incre-
mento de felicidade que promovem, mesmo 
que temporariamente. Junto com o ROI sur-
girá um novo indicador que acabo de nomear 
de ROH – Return On Happiness. Bem-vindo à 
nova era das marcas e seja feliz!v
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Text Box
Fonte: Consumidor Moderno Novarejo, São Paulo, ano 2, n. 12, p. 82, jul./ ago. 2010.
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