
Empresas usam
o passado para
recriar marcas
O canal Viva, lançado há um ano pela Globosat, tem
muito a comemorar nesse seu primeiro aniversário. Foi
um dos canais de televisão que mais atenção e críticas
elogiosas receberam de seus telespectadores. O estra-
nho é pensar que sua programação consiste em, basica-
mente, reprisar as novelas, séries e minisséries da TV
Globo que foram sucesso nos anos 1970 a 1990.

Vista a quantidade de conteúdo cultural e de entrete-
nimento que são produzidos atualmente, seja pelos veí-
culos de mídia, seja pelos próprios consumidores e na
aparente incessante busca das pessoas pelo novo, pare-
ce contrassenso um canal reprisar antigos programas
de uma rede de TV aberta e ter algum sucesso e menos
ainda, ser alvo de comentários apaixonados.

Esse fenômeno é chamado de "conexão nostálgi-
ca". No ambiente de consumo, o retorno àquilo que
nos é familiar e confortável ou a simples relação de

produtos com tempos
antigos, mais simples
e felizes, seduz os con-
sumidores.

Diversas empresas fi-
zeram experiências ex-
tremamente bem-suce-
didas nesse campo, esti-
mulando outras a reali-
zar o mesmo. O Leite
Moça, da Nestlé, em co-
memoração dos seus 80
anos, em 2000, reedi-
tou uma série de emba-
lagens e nos levou a
lembrar de um tempo

em que, pelo menos na nossa memória, a maior preocu-
pação das mães era com a qualidade do pudim de leite
que iria servir. Com isso, o produto conseguiu um bom
destaque nas gôndolas.

E o fato não fica restrito aos bens de consumo de alto
giro. A linha Retrô, da Brastemp, lançada com um mi-
nirrefrigerador em 2007, ampliou-se no início de 2011
para refrigeradores e fogões. Mas o que está por trás des-
sa conexão nostálgica que nos impele ao consumo?

A tendência à nostalgia, ou ao "relacionamento nos-
tálgico", foi identificada por estudiosos de comporta-
mento de consumo desde o início dos anos 1980 e defini-
da pelos pesquisadores Morris Holbrook e Elizabeth
Hirschman como "uma preferência por experiências as-
sociadas a objetos que foram comuns quando um indiví-
duo era mais jovem", em que esses objetos podem ser
pessoas, lugares ou produtos. Esse sentimento de nostal-
gia faz com que alguns consumidores não só tenham
predileção por itens que remetam ao passado, mas tam-
bém a atores, cantores, artistas, restaurantes, cinema,
roupas e acessórios e, claro, programas de televisão que
os levem a recordações de sua infância e adolescência.

Segundo esses teóricos, a escolha de itens nostálgi-
cos vem especialmente da maneira como nossas lem-
branças são guardadas, nos fazendo imaginar o passa-
do como uma época mais fácil, controlável, divertida
e simples. ■
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● Acontece hoje e amanhã o
Brand Loyalty Summit, que
abordará aspectos estratégicos
da criação e de lealdade à marca.
O evento, organizado pela
Trevisan Escola de Negócios,
das 9h às 18h, acontecerá na sede
da faculdade, em São Paulo.

criatividade@brasileconomico.com.br
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HYUNDAI MOSTRA BLACK

No casarãotodobrancodeumdosbairrosmaisnobresdeSãoPaulo,serárealizada apartir
dodia22,aprimeiraHyundaiMostraBlack.Baseadosnasofisticaçãodacorpreta,14
profissionais,entrearquitetosepaisagistas,foramconvidadosamontarambientesparao
eventoquequerlevarexclusividadeaos15milvisitantesesperadosduranteos26diasde
evento.Aentradaa R$100deverenderR$ 1,5milhãoaosorganizadoresquefazemquestão
desalientarquepartedovalorserádestinadoa instituiçõesdecaridade.Nototalforam
investidosaproximadamenteR$5milhõesporpartedepatrocinadoreseoutrasparcerias.
AprimeiraMostraaindanãoaconteceu,masaorganizaçãoestádeolhonaspróximas
ediçõesquedevemaconteceremoutrascidades."JátemosumacasaalugadanoRiode
JaneiroeBeloHorizonte,SalvadoreBrasíliasãooutrascapitaisparaondepretendemos
levaroevento",afirmaLouisdeCharbonniéres,sócio-investidordaMostra.
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DirigíveldaGoodyearvoltaasobrevoaropaísnoanoquevem

Conexão nostálgica
é o retorno àquilo
que nos é familiar
e confortável ou
a simples relação
de produtos com
tempos antigos,
mais feliz
e sedutores

Depois de cinco anos sem
sobrevoar os céus brasileiros, o
dirigível da Goodyear (aeronave
Zeppelin que leva a marca da
companhia) deve voltar ao país
no próximo ano. A intenção da
companhia americana de pneus
é aproveitar a realização da Copa
do Mundo e da Olimpíada no
Brasil para explorar novamente
um meio de comunicação que
ficou muito associado à sua
marca. A aeronave foi muito
utilizada em transmissões de
jogos de futebol e eventos
esportivos através de contrato
com a Rede Globo. Entretanto,
a empresa terá de lidar com dois
tipos de restrição em sua volta.
A primeira, que coincidiu com
o fim de seu contrato no país em
dezembro de 2006, é a Lei Cidade

Limpa na capital paulista, que
proibiu qualquer tipo de
publicidade nas ruas de São Paulo.
Já durante os eventos esportivos
em 2014 e 2016, a aeronave não
poderá ultrapassar uma distância
limite dos locais de competição por

exigências da Fifa e do COI para
proteger seus patrocinadores.
No período em que esteve fora
do território brasileiro, o dirigível
da Goodyear foi utilizado pela
companhia nos Estados Unidos
e na China. Fábio Suzuki

As webséries continuam a atrair
investimentos publicitários.
A partir de hoje a Petrobrás
contará histórias de personagens
reais por trás dos projetos
patrocinados pela empresa.
A primeira novelinha on-line será
da professora paranaense Denízia

Moresquia. A campanha começou
com a participação do público no
Concurso Nacional de Histórias
do projeto “Revelando os Brasis”,
em que os interessados enviaram
textos para serem transformados
em vídeos. A partir daí os autores
selecionados participaram de

oficinas de roteiro, direção,
fotografia, som, edição, entre
outros, no Rio de Janeiro,
para colocarem em prática suas
ideias. Os episódios estão
disponíveis nos endereços:
www.youtube.com/raioxpetrobras e
www.petrobras.com.br/fatosedados.

Antonio Milena

O novo escritório da agência norte-americana Adnetik, especializada
em mídia em tempo real (RTB), será na capital paulista. Fundada em
2008, a empresa tem aproximadamente 70 clientes pelo mundo,
operações na Europa e no México, e é conhecida pela ferramenta AIM
(Audience Investment Management), que permite direcionar anúncios
de promoções, produtos ou serviços para consumidores-chave que
realmente tenham interesse no conteúdo e sejam público-alvo da marca.
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