
CONSUMIDORES 
IMPACIENTES 

O consultor Mare Gobé explica por que as novas 
gerações estão ficando mais infiéis às marcas 
POR MÁRCIO FERRARI 

Há um consumidor impaciente e rebelde lá fora, e as empresas não sabem direito o 
que fazer. Pior: algumas nem perceberam que não sabem. "As marcas amam os con-
sumidores, mas não são correspondidas": eis o diagnóstico do consultor e teórico da 
publicidade Mare Gobé, 66 anos, criador do conceito de emoção das marcas. A ideia é 
que, para fazer diferença na vida das pessoas, as marcas precisam estar vinculadas a 
um apelo emocional, criar uma conexão pessoal mais profunda do que costumam. Isso 
não significa cair no sentimentalismo ou na irracionalidade. Ao contrário: emoções, 
para Gobé, são ligações com algo maior do que a função estrita do produto, como a re-
levância social, o bem-estar, um projeto ou um valor compartilhado em comunidade. 
Na entrevista a seguir, Gobé expõe sua visão das grandes mudanças mercadológicas 
globais, com a autoridade de quem já foi chamado a interferir em assuntos-chave de 
empresas como Adidas, Abercrombie & Fitch, IBM, Unilever, Samsung e Coca-Cola. 
Como você chegou ao 
conceito de emotional 
b r a n d i n g ? 
Minha formação de designer me 
mostrou que não basta oferecer 
um produto funcional. É preciso 
cativar o consumidor pelas 
emoções. Milhares de marcas 
novas entram no mercado todo 
ano. Como se destacar? Criando 
uma identidade que produza 
uma reação emocional. Eu 
costumo dizer que as marcas 
amam os consumidores, mas 
que os consumidores não 
correspondem. Não se pode 

tratá-los apenas como alvos 
passivos, e sim construir 
relacionamentos e proporcionar 
experiências. As verdadeiras 
necessidades humanas são 
poucas. A maioria dos produtos 
atende a desejos. 

Como identificar e 
satisfazer esses desejos? 
Hoje é tão importante vender o 
produto por suas funções 
específicas quanto mirar os 
benefícios intangíveis, como o 
poder de entreter o consumidor e 
fazê-lo sentir-se único. As marcas 

que conseguem isso chegam ao 
subconsciente das pessoas e 
ganham sua preferência. Aí está a 
importância do design, seja do 
produto, da loja ou da iconografia 
da marca — proporcionar uma 
experiência sensorial. 0 impacto 
emocional é também o que leva 
as pessoas a falar umas com as 
outras sobre uma determinada 
marca. No entanto, não é possível 
criar envolvimento e intimidade 
com um produto se uma relação 
de confiança não tiver sido 
estabelecida logo de início. 
Honestidade é indispensável. 

MARC 
GOBÉ 

QUEM É: designer, 
consultor, 
empresário e 
autor de vários 
livros, entre eles 
A Emoção das 
Marcas (Emotional 
Branding), traduzido 
em 17 línguas. 
Nasceu na França 
e mora nos 
Estados Unidos 
O QUE FAZ: 
palestras e 
reposicionamento 
de marcas. É o 
CEO da Emotional 
Branding LLC, 
empresa de 
pesquisas sobre 
marketing. Produziu 
o documentário 
This Space Available 
("Este espaço está 
disponível") 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Por que você diz que as boas 
marcas ajudam as pessoas a 
definir a si mesmas? 
Todo mundo precisa se 
expressar. Escolhemos o que 
compramos — sejam roupas ou 
um carro — para mostrar o tipo 
de pessoas que somos. Os 
consumidores se conectam 
emocionalmente com as marcas 
com que se identificam, e essas 
escolhas fazem parte da 
construção de um perfil social. 
Isso vai muito além da 
aparência ou do pertencimento 
a um grupo. Tem a ver com 
valores como o compromisso 
ambiental, por exemplo. 

Como construir uma relação 
sólida com o consumidor 
na era da informação 
e, principalmente, das 
redes sociais? 
Estamos vivendo um novo 
tempo em vários aspectos, e 
as redes sociais são ao mesmo 
tempo uma expressão e um 
motor dessas mudanças. A 
geração que se comunica por 
meio dessas ferramentas 
onipresentes demonstra 
frequentemente possuir uma 
imagem bastante negativa de 
muitas empresas tradicionais. 
Algumas companhias chegam 
a ser identificadas diretamente 

com a destruição do planeta. 
Os jovens buscam marcas em 
que possam confiar, não apenas 
por oferecerem produtos de 
boa qualidade, mas por seus 
compromissos com ideias. 
Tudo isso depende de uma 
renovação de conceitos. 

O que quer, afinal, a nova 
geração de consumidores? 
Práticas completamente 
diferentes das atuais. Estamos 
testemunhando a transformação 
do marketing do dizer em 
marketing do ouvir. A boa notícia 
é que várias marcas já 
reconhecem que estão perdendo 
o poder de comunicar e influir. 
Perceberam que não basta mais 
convocar os consumidores para 
uma conversa unilateral. Estamos 
na época do diálogo múltiplo 
entre pessoas e entre 
comunidades independentes. No 
meu primeiro livro, Emotional 
Branding, de 2001, a ideia-chave 
era de que o marketing mudaria 
para sempre por causa da 
internet. Hoje 60% das pessoas 
acessam redes sociais, onde as 
marcas são mencionadas o tempo 
todo, a favor e contra. As empresas 
têm de participar das novas 
mídias que se sucedem: ontem 
era o MySpace, hoje o Facebook, 
amanhã talvez o Pinterest. 

Como se adaptar a uma 
realidade tão inconstante? 
A única possibilidade é mudar a 
cultura interna das empresas, 
adotando estruturas igualmente 
maleáveis. As empresas herdaram 
um conhecimento de marketing 
articulado em torno da velha 
mídia. Ainda há muito a aprender. 
As redes sociais permitem, por 
exemplo, experimentar iniciativas 
ousadas em escala local e 
imediatamente mostrar a reação 
dos consumidores. Hoje uma 
medida considerada positiva do 
ponto de vista ambiental tem um 
retorno emocional muito maior 
do que a publicidade concentrada 
apenas no produto. Quando 
surgiu a imprensa de Gutemberg, 
o modo de comunicação mudou 
totalmente - um número muito 
maior de pessoas passou a ter 
influência na sociedade via escrita, 
trazendo mais competitividade 
e prosperidade. Os países que 
tentaram proibir a impressão de 
livros entraram em declínio. 

Você diz que os jovens 
querem marcas confiáveis, 
mas também que são 
volúveis como consumidores. 
Não é contraditório? 
As pessoas se tornam menos 
fiéis às marcas que não as 
compreendem e não conseguem A ut
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A criar um engajamento 
emocional. Muitas estratégias de 
marketing ainda se mantêm 
presas às fórmulas dos anúncios 
de televisão, mas hoje apenas 6% 
dos consumidores se deixam 
influenciar por essa mídia. As 
pessoas já não se impressionam 
quando as marcas insistem 
em apelar para o exagero e o 
impacto imediato, em vez de 
oferecerem razões relevantes 
para serem consumidas. Veja 
o caso da Apple: as pessoas 
são muito leais à marca, porque 
a relacionam com qualidade 
de vida e invenção. 

Como foi trabalhar na 
reforma da iconografia da 
Coca-Cola, em 2003? 
Nós [da consultoria Desgrippes 
Gobé] quisemos humanizar a 
marca. Na época, a resposta 
emocional ao produto já era boa, 
mas havia tendência em perder 
identidade, principalmente entre 
os jovens. Após pesquisas e 
estudos, decidimos reduzir a 
iconografia básica em todo o 
mundo a três elementos 
retomados de desenhos 
anteriores: a cor branca, o logo 
em letra cursiva e o símbolo da 
onda. A mudança teve um efeito 
secundário interessante: os 
publicitários de todo o mundo 
se sentiram liberados a também 
encarar a marca de modo mais 
flexível e emocional. Ao fazer 
experiências de criação, eles 
levaram em conta a cultura e a 
realidade locais, criando laços 
emocionais únicos em cada país. 

Como você vê o mercado 
brasileiro para o marketing? 
É um país emergente com 
poderoso potencial econômico e 
grande diversidade. O mercado 
interno ainda vai crescer 
imensamente. Muitos brasileiros 
estão tendo agora, pela primeira 
vez, acesso á diferentes marcas. 
0 Brasil não é mais apenas 
plataforma para as fórmulas 
estrangeiras e se tornou um 
terreno de criação de marcas 
próprias que inevitavelmente 

se tornarão globais. Eu digo isso 
com segurança porque a imagem 
do Brasil em todo o mundo é 
muito boa e tem como traço 
principal a alegria de viver. Vejo 
em alguns produtos brasileiros 
uma inventividade que não 
encontro em lugar nenhum. 

O que o levou a fazer 
o documentário This 
Space Available, sobre 
a poluição visual? 
Pensei inicialmente em escrever 
um livro sobre excesso de 
publicidade porque percebia por 
toda parte que as pessoas têm 
um forte desejo de não serem 
tratadas como compradoras o 
tempo todo. Quando minha filha, 
que é a diretora, e eu decidimos 
focar na poluição visual, vimos 
que fazia mais sentido produzir 
um filme. Fui motivado em parte 
pelas experiências em São Paulo 
e em Houston [Estados Unidos], 
onde os outdoors são proibidos 
desde 1982. Percebemos que a 
poluição visual é encarada como 
agressão ao meio ambiente, mas 
os anunciantes parecem não 
perceber. Descobrimos também 
que 60% da publicidade ao ar 
livre nas grandes cidades do 
mundo é ilegal. 

Em que medida isso 
tem a ver com emotional 
branding'* 
Se as pessoas se revoltam 
contra os anúncios, é claro 
que também se revoltam contra 
as marcas anunciadas. 0 
efeito é exatamente o contrário 
do pretendido. No filme nós 
deixamos claro que não somos 
contra as marcas, só não 
queremos ser tratados apenas 
como consumidores. As marcas 
podem fazer coisas melhores 
para ganhar nossos corações. 
Uma dessas coisas é 
compreender a necessidade 
de um novo diálogo com a 
sociedade, que seja de fato 
relevante para todos. Só 
assim as empresas poderão 
construir ou recuperar uma 
boa imagem pública. A ut
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 286, p. 72-75, nov. 2012.




