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Todo fabricante que se preze
investe uma boa quantidade
das suas cifras para descobrir, e
desenvolver, diversos atributos
de diferenciação que ultrapas-
sam as propriedades funcionais
básicas de seus produtos. Mas,
num mundo onde a competi-
ção acirrada entre empresas
provoca constantes evoluções
destes produtos e seus concor-
rentes, não basta apenas ser di-
ferente, é necessário ser perce-
bido como diferente.

A diferença entre "apenas
ser", e o "ser percebido como" é
enorme. E o abismo entre os
dois termos está na capacidade
de ligar pessoas e marcas de for-
ma quase emocional. Podemos
dizer que essa façanha só é al-
cançada no momento em que
oferecemos aos consumidores
um "algo mais" intangível, pois
é isso que fará com que eles sa-
iam de suas zonas de conforto e
quebrem a barreira racional da
famosa relação custo-benefício.
Um produto que não apresente
a capacidade de criar esse signi-
ficado não tem
marca, tem ape-
nas um nome
associado a um
simbolismo.

Sendo assim,
podemos dizer
que a marca de
forma nua e
crua não será
capaz de cativar,
seduzir ou en-
volver uma pes-
soa por comple-
to. Para o exercí-
cio desta função,
a relevância está
no conjunto de
in fo rmações
que a própria
marca compar-
tilha com o
mundo, sobre
ela mesma. E,
seguindo esse
raciocínio, se não revestirmos as
marcas com significado e perso-
nalidade através da comunica-
ção, essa marca, como qualquer
outra nessas condições, será
apenas uma alegoria simbólica,
ou seja, absolutamente nada
mais que um sinal gráfico inútil
no que se refere a percepção e
captação do consumidor.

Para dar essa personalidade
à marca não basta oferecer ape-
nas elementos de sedução ao
consumidor. É necessário ofe-
recer um discurso envolvente e
diferente dos demais. Desta
maneira, é necessário encon-
trar um argumento realmente
motivador, mas que seja veros-
símil e que ao mesmo tempo
apresente a capacidade de re-
percutir favoravelmente, de for-
ma que consiga converter pes-
soas em consumidores. E é exa-
tamente nessa lacuna que se
encontra o papel do marketing,
a construção do discurso.

Por sua vez, a propaganda
ocupa em suas diferentes ver-
tentes, e independente da mí-
dia utilizada, a função e a res-
ponsabilidade de embalar todo
esse discurso já estabelecido
pelo marketing, dando a marca
a tal personalidade singular,
capaz de envolver as pessoas
para muito além da lógica ou
da razão.

O que torno esse
empacotamento do
discurso realmente
singular é o que se

passa dentro de cada
agência, ou melhor,

de cada cabeça
pensante dentro dela,

que tem, ou pelo
menos deveria ter,

uma percepção
diferenciada do

mundo, resultado de
uma soma de

sensibilidade e
interpretação

Ou seja, numa analogia sim-
ples, marketing é conteúdo,
propaganda é a embalagem.
Mas o que torna esse empaco-
tamento do discurso realmente
singular é o que se passa dentro
de cada agência, ou melhor, de
cada cabeça pensante dentro
dela, que tem ou pelo menos
deveria ter uma percepção dife-
renciada do mundo, resultado
de uma soma de sensibilidade e
interpretação, que só a sua pró-
pria experiência seria capaz de
encontrar.

Em função disto, podemos
afirmar que ser diferente atra-
vés da comunicação não se ca-
racteriza só nas milhares de coi-
sas diferentes que uma marca
tem para dizer, essa diferencia-
ção está muito mais presente
nas formas diferentes que ela
pode utilizar para dizer exata-
mente essas mesmas coisas, ou
numa eficiência desejável, dizer
poucas coisas. Contudo, criar
tais modelos diferentes só será
possível no momento em que
existirem pessoas com pensa-
mentos diferentes nas agências
e principalmente nos clientes,
afinal são estes que precisam
acreditar nisso, já que são os

que põem suas
mãos nos bolsos
para fazer inves-
timentos.

Porém, pro-
vavelmente pelo
fruto da hierar-
quização dos
departamentos
responsáveis
nas empresas e
pela volatilidade
nas relações en-
tre agências e
clientes, onde os
primeiros estão
mais preocupa-
dos em agradar
do que em acer-
tar, a propagan-
da, na contra-
mão do mundo
que abre seu le-
que, vem enges-
sando sua for-

ma de se expressar com o target.
Cada vez mais observamos uma
repetição de ações e promessas,
afunilamento de estilos e pa-
dronização das referências e
modelos paralisados por técni-
cas de avaliação racionalizadas
e duvidosas.

Infelizmente, a aplicação
dessa tendência apática é im-
posta em toda a cadeia produti-
va. Seja nos briefings dos clien-
tes; nos objetivos tendenciosos
das agências, no que com-
preende as premiações e a visi-
bilidade dentro do meio publi-
citário; e também nos modelos
de avaliação, como pesquisas,
que muitas vezes criam uma
miopia avaliando somente o
gosto crítico do público e não a
consequência do impacto cau-
sado pelo conteúdo que rece-
beu. Um conjunto que vem da
falta de ousadia e segurança dos
profissionais que trabalham
com as marcas dos dois lados
do balcão.

O resultado disso acaba sen-
do a produção de campanhas
estéreis, pasteurizadas, ridicu-
lamente parecidas e, conse-
quentemente, de assustadora
ineficiência, para o objetivo em
que ela é mais forte: garantir à
marca sua personalidade única
e cativante que apaixona e
prende o consumidor.
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