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8 opinião

Na exagerada simplificação de problemas com-
plexos, muitas vezes se cometem erros gra-

ves. Um exemplo é a contraposição fácil entre 
jornais impressos e internet, como se uns com-
batessem a outra e vice-versa.

O embate, se fosse real, levaria à derrota de 
um dos inimigos, muito provavelmente o veí-
culo em papel, em especial se os responsáveis 
por este insistissem em apostar em um modelo 
de negócios fadado ao fracasso. Mas a verdade 
é que a internet pode e vem ajudando o jornal 
impresso em muitas cidades pelo mundo. Bas-
ta apenas ter criatividade e ousadia.

O New York Times, por exemplo, já fez suces-
so em 2009 com seu projeto Represent, que está 
sendo remodelado para aumentar sua eficácia.

É uma espécie de Facebook no site do jornal, 
em que se publicam informações factuais sobre 
os políticos da cidade, como o registro de todos 
os seus votos no Legislativo, projetos de lei apre-
sentados, ausências em plenário e comissões, dis-
cursos (no caso de parlamentares), com espaço 
para o leitor postar mensagens e comentários.

O St. Petersburg Times, da cidade homônima ao 
seu título, na Flórida, mantém uma equipe de jor-
nalistas para apurar ao longo de seus mandatos a 

veracidade de promessas de campanha de candi-
datos eleitos e coloca o resultado da apuração à dis-
posição do leitor permanentemente no seu website.

Em cidades pequenas ou grandes, o jornal po-
de ser um prestador de serviços fundamental pa-
ra a comunidade. A junção de papel com inter-
net pode dar resultados excelentes.

Por exemplo: oferecer no site ao leitor a com-
paração permanente de preços cobrados por 
postos de combustível pela gasolina ou álcool 
em cada bairro e no papel cupons de descon-
to para ser resgatados nesses postos, como al-
guns diários americanos vêm fazendo com êxito.

A informação em papel pode estar em baixa, 
mas ela ainda guarda um traço de nobreza as-
sociado à sua perenidade física que pode ser ex-
plorada por editores de jornais.

Steve Buttry, um líder comunitário em Arling-
ton, Virgínia, na região da Grande Washington, 
vem advogando que jornais se dediquem a um 
tipo de produto que pode resultar em algum ren-
dimento: obituários ou histórias de vida de pes-
soas idosas expandidos e personalizados: peque-
nos livros ou revistas com a biografia de uma pes-
soa para a família distribuir a parentes e amigos.

Em seu site (http://stevebuttry.wordpress.

com/), Buttry oferece todos os dias ideias bas-
tante interessantes sobre como os jornais podem 
tentar superar seus problemas com inovações 
baratas e potencialmente lucrativas.

A conjunção de papel e tela é um ponto de 
chegada muito mais provável para a suposta 
competição entre um e outro do que a caniba-
lização prevista pelos apressados.

A Gartner, empresa especializada em pesqui-
sas sobre tecnologia da informação (http://www.
gartner.com/technology/home.jsp), divulgou es-
te mês estudo que oferece importantes elemen-
tos para a compreensão do fenômeno.

Pessoas que possuem e utilizam tablets co-
mo o iPad ou computadores se dividem quase 
meio a meio na preferência de leitura em pa-
pel ou na tela.

Nick Ingelbrecht, diretor de pesquisas da Gart-
ner, afirma que “a distribuição de conteúdos por 
múltiplos canais é essencial para atender bem 
a audiências que estão consumindo de forma 
quase igualitária textos na tela e no papel”. Ele 
aposta na sinergia de “produtos em multicanais”, 
não na venda separada do mesmo produto em 
formatos distintos.

A pesquisa da Gartner comprova algumas hi-
póteses assumidas pelo senso comum (os mais 
jovens preferem a tela e os mais velhos o papel), 
mas revela alguns dados menos óbvios, como o 
de que o homem é mais favorável à tela do que 
a mulher e de que há um consenso entre gêne-
ros e faixas etárias de que ler na tela é mais can-
sativo do que no papel.

Para textos curtos, em geral o público con-
sidera indiferente a leitura no papel ou na tela, 
mas para os longos, o papel ganha.

O fato é que as grandes revoluções que vive-
mos na comunicação ainda precisam ser muito 
mais bem compreendidas e é muito difícil pre-
ver no que resultarão.
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The branding bubble 
Qualquer projeto na área está sendo justificado  
por modismos. Pouco importa se é aplicável ao objeto  
de representação. O que vale é o discurso

Assisti ao excepcional documentário sobre a 
crise financeira de 2008, Inside Job, e foi qua-

se inexorável fazer um paralelo sobre o merca-
do de consultoria de branding, em que atuamos 
há muitos anos. 

A intenção aqui não é a criticar colegas; con-
sidero falta de ética opinar sobre projetos de ter-
ceiros sem conhecer tudo o que os envolve. Parto  
da premissa de que as responsabilidades em 
projetos dessa natureza devem ser igualmente 
distribuídas entre quem cria e propõe e aqueles 
que os aprovam.

Branding já foi, no passado, denominado pro-
grama de identidade visual; depois, virou imagem 
corporativa. Eram projetos essencialmente grá-
ficos. Alguns poucos textos e imagens utilizados 
para justificar a chamada “inspiração” do projeto. 

Marcas que eram entendidas como a expres-
são gráfica e sintética de uma instituição viraram 
um substantivo hiperabrangente. Como uma es-
ponja, foram agregando novos significados e in-
terpretações. 

Alguém descobriu que marcas despertavam 
emoções e se produziu vasta literatura sobre o 
tema. E, assim como em livros de autoajuda, ex-
puseram novas fórmulas para alcançar o nirva-
na para o que antes era chamado juridicamente  
de notoriedade de marca.

Novos conceitos e ideias foram agregados ao 
conceito de marca: atributos, promessa, atitude, 
sensações, expressões, sentimentos, linguagem, 
valores etc. Camadas e mais camadas revestindo 
o que deveria ser simples, sintético e objetivo. 

Para elaborar um coerente discurso sobre es-
tes intangíveis, pessoas muito jovens com forma-
ção em marketing — agora denominados estra-
tegistas da marca — foram formados e contra-
tados pelas consultorias. E o design ficou subor-
dinado a essas diretrizes. Nada contra. Mas es-
tratégia ainda é ciência essencialmente militar 
e um pré-requisito básico é experiência. Os dois 
únicos grandes e geniais estrategistas jovens fo-
ram Napoleão, general aos 24 anos, e Alexandre 
Magno, que já nasceu príncipe. 

Do lado comprador também ocorreu uma 
mudança. Hoje, é muito mais frequente do que 
seria recomendável o uso do que se denomina 
benchmark — ou imitação pura e simples — sob 
a alegação de que se deu certo com o outro da-
rá certo para nós. 

E aqui entra a comparação inicial. O compor-
tamento de manada explica as bolhas de qual-
quer espécie, inclusive as do branding. Qual-
quer projeto, por menor que seja, está sendo jus-
tificado por modismos de consistência gasosa. 
Pouco importa se é aplicável ou não ao objeto 
de representação. O que vale é o discurso, que 
mais parece aqueles infomercials da TV, onde 
se fala 15 minutos sobre uma singela bijuteria, 
por exemplo. 

Cabe perguntar quanto de tudo que é proposto  
e aprovado é efetivamente implantado ou gera 
os efeitos desejados. O antigo ditado “de boas 
intenções o inferno está cheio” se aplica àque-
las marcas reposicionadas, mas cujo call center 
demora 50 minutos para responder a uma sin-
gela consulta.

A experiência — e a estatística — nos mostra 
que tudo que está muito afluente vai desabar 
em algum momento. Foi pensando neste freio 
de arrumação que conversei com nosso asso-
ciado Wally Olins.

Wally é um homem hiperjovial e fisicamente não 
aparenta sua idade, mas tem a sabedoria da expe-
riência e um olhar crítico transmitido com fino hu-
mor na melhor tradição britânica. Para ele, e para 
nós também, haverá uma tendência de uma “volta 
da simplicidade”. Isto é, os atuais excessos por que 
modismos serão corrigidos e o foco do branding se-
rá muito mais preciso e objetivo na obtenção de re-
sultados, com intensa e inovadora utilização das no-
vas mídias e redes sociais que já estão disponíveis. 
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