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O exemplo sempre presente é a Apple 
Na semana passada, tive a oportunidade de participar 
de dois eventos distintos, convergindo para o mesmo 
ponto: a necessidade de empresas e produtos de bus-
carem uma identidade única, impactante e reconhecí-
vel em todos os sentidos. 

0 primeiro evento foi organizado pela UKTI (United 
Kingdon Trade & Investment), em parceria com o WTC 
Business Club, sob coordenação de conteúdo da The 
Economist. 

Dentre os palestrantes, havia grandes designers in-
gleses e, do lado do Brasil, a GAD Design e o repre-
sentante da Embraer. O nome do evento já definia o 
conteúdo: Design in the DNA (Design no DNA). Em 
síntese, as discussões giraram em torno da concepção 
mais ampla do design, não se restringindo à forma 
de produtos, embalagens, identidade visual, mas, isso 
sim, impregnado nas empresas e produtos. 

A ideia central é conceber uma identidade que se re-
flete numa personalidade perceptível em todas as ma-
nifestações ativas e passivas da empresa. O exemplo 
sempre presente é a Apple, que consegue transpirar 
um "design", que extrapola seus marcantes produtos 
e permeia todas as ações da empresa. 

Aqui no Brasil, temos a Natura, que "desenhou" para 
si uma personalidade que tem de ser coerente não só 
nas embalagens de seus produtos, mas em toda a sua 
postura perante o mercado e à sociedade, como um 
todo. 

Recentemente, uma marca de cerveja colocou todas 
suas fichas numa campanha baseada em testes-ce-
gos. De nada adiantou. Nós, seres humanos, somos 
muito mais irracionais do que imaginamos. Somos 
guiados por percepções sensoriais e influências que 
nos levam inconscientemente a decisões que até nos 
surpreendem após serem tomadas. 

No seu livro, "Buyology: trues and lies about why we 
buy", Lindstrom destaca a importância de as empre-
sas trazerem para suas marcas identidades marcantes 
e únicas em todos os sentidos. Um som característico 
(uma assinatura musical, por exemplo), um aroma, 
elementos visuais que dispensam até a exposição ex-
plícita da logomarca. 

Para enfatizar que isso é possível, ele apresentou uma 
série de exemplos. Ao expor uma mulher vestida de 
amarelo, com detalhes em vermelho, praticamente a 
totalidade da plateia a identificou como pertencente 
ao universo do McDonald's. 

A assinatura musical Intel foi igualmente reconhecida 
de imediato por todos. Bastou mostrar a figura clássi-
ca de um cowboy para todos identificarem Marlboro 
(apesar do longo período sem exposição de comuni-
cação da marca). 

A conquista de uma identidade própria, única e in-
comparável em todos os sentidos é tarefa de um con-
junto de disciplinas que perpassam o design e envol-
vem especialistas das mais diferentes áreas. 

No caso da empresa brasileira, o mote é a sustentabi-
lidade, que norteia sistematicamente todas suas ma-
nifestações, sem exceções. 

0 segundo evento foi a palestra de Martin Lindstrom so-
bre o que ele chama de Neuromarketing. O conteúdo da 
sua palestra na HSM Expo Management 2011 baseia-se 
na constatação científica de que 85% de tudo o que fa-
zemos diariamente tem como base o inconsciente. 

Para comprovar tal fato, ele lança mão de alguns exem-
plos marcantes. Tomemos por base os testes-cegos, por 
exemplo. Eu mesmo, quando numa grande empresa de 
refrigerantes, presenciei inúmeros casos de performances 
impressionantes de produtos em testes-cegos, quando se 
mostravam imbatíveis perante o líder de determinado sa-
bor e, no momento em que iam ao mercado, acabavam 
se tornando um retumbante fracasso. 

Desde a arquitetura de escritórios ou pontos de venda 
até a forma de se atender o telefone, passando pela 
comunicação formal e informal. Muitos pensam que 
o sucesso da Apple está na sua tecnologia de ponta. 
Ledo engano. 

As pessoas vão atrás de um iPad não necessariamente 
pelas suas características tecnológicas, mas, isso sim, 
para sinalizarem às pessoas ao seu redor o quanto es-
tão antenadas e atualizadas. 

Neste mundo competitivo, em que nove entre dez 
produtos não emplacam depois de dois anos (a pro-
porção era de sete entre dez, 15 anos atrás), é impe-
rativo tentar encontrar um território que os tornem, 
inconscientemente e irracionalmente, desejados e 
preferidos. 
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