
á tempos foi declarada pelos estudiosos 
e profissionais da área de marketing a 
morte da funcionalidade, juntamente com 

o "lava mais branco" e o "não tem comparação". 
Afinal, neste ambiente contemporâneo de avanços 
tecnológicos rápidos, que tipo de produto pode ser 
tão diferente que não possui comparação? 
A indústria tem dificuldade de vender produtos 
com benefícios tão semelhantes aos de seus 
competidores. E, com isso, criou seus diferenciais 
nas sensações que eles proporcionam. Ao invés de 
vender produtos, vendem-se as sensações que eles 
causam. Ao invés da funcionalidade, vende-se um 
ideal de felicidade. 
Mas, parece que houve um exagero por parte da 
publicidade. Esse ideal de felicidade foi tão bem 
vendido que passamos a tratá-lo como um dever. 
Aquele que não é feliz ou não transborda isso nas 
suas relações tem a impressão de precisar de 
tratamento médico. Os pessimistas e os menos 
otimistas se sentem excluídos do convívio social. 
No Facebook há um bombardeio de amigos em 
festas, viagens, casamentos. Pessoas mostrando o 
nascimento de filhos, a troca de emprego e a compra 
de casas, carros, tablets, etc. Não há como não nos 
sentirmos desafiados a termos mais bens, a sermos 
mais bem-sucedidos. Tudo em busca de felicidade 
em todas as facetas da vida. 

Hoje parecemos ter tanto acesso aos bens e serviços 
que temos a tendência de acreditar que a felicidade 
pode ser simplesmente uma escolha. 
Essa sensação de que a felicidade é uma escolha 
gera um efeito nocivo que pode ser considerado 
um dos grandes males da sociedade moderna: 
a ansiedade. Questionamo-nos o porquê de não 
sermos felizes, o porquê de os outros parecerem 
mais felizes do que nós. E como temos acesso a 
todo tipo de produto, serviço e informação, a culpa 
é sempre nossa. 
Atualmente, tudo parece uma escolha por meio do 
que consumimos: a pobreza, o sucesso, a felicidade. 
Se formos menos abonados do que gostaríamos, 
é culpa da escolha errada da faculdade. Se 
envelhecermos, culpa de um creme antirrugas 
errado. Assim, um suposto erro de escolha vem com 
a sensação de vergonha, culpa. 
Essa sensação é aproveitada na comunicação, que 
a usa como argumento de venda e passa a reforçar 
essa responsabilidade. São academias oferecendo 
o corpo perfeito, complementos vitamínicos que 
proporcionam alta energia... 
Os publicitários e profissionais de marketing não 
podem se sentir responsáveis por essa sensação de 
eterna insatisfação e de prazeres fúteis a que estamos 
submetidos. Mas também não podem se julgar 
inocentes. Afinal, bebem nessas sensações e as 
refletem nos materiais que criam. Mas conseguimos 
nos "re-ensinar" a vender sensações sem vender 
a ideia de felicidade? Podemos transformar o 
produto em um mero participante e não em um 
heroi? As marcas Dove e Natura vêm tentando esse 
posicionamento, sendo mais sensíveis às escolhas 
e ao ideal de sucesso de cada um, diminuindo a 
pressão por felicidade eterna. Será que elas são o 
futuro, ou estarão fadadas a sucumbir no oceano da 
felicidade sem limites? 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 471, p. 41, abr. 2012. 




