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O estudo constatou que as marcas fortes projetadas geravam mais ati
vidade do que as fracas em áreas do cérebro ligadas a memória, emoção e 
tomada de decisão e significado. Mais impressionante ainda foi descobrir 
que marcas fortes como o iPod, da Apple, e Harley-Davidson geravam o 
mesmo padrão de atividade dos ícones religiosos. "Marcas emocional
mente mais fracas ativaram áreas diferentes do cérebro, sugerindo que 
não evocaram as mesmas associações", afirma o consultor holandês 
Martin Lindstrom, autor de A Lógica do Consumo (ed. Nova Fronteira) 
e um dos pioneiros do neuromarketing que ajudou a viabilizar o estudo, 
patrocinado por oito multinacionais. 

Não é coincidência que algumas das marcas relevantes que se desta
caram no experimento estejam vinculadas aos logotipos com maior re
putação em inovação. "É a melhor maneira de energizar um negócio", diz 
David Aaker, professor emérito da Universidade da Califórnia e um dos 
maiores estudiosos mundiais do fenômeno das marcas. "Apple, Ninten
do, Virgin e Toyota se valem do fluxo contínuo de inovações para desper
tar interesse e visibilidade." Em um mundo mais transparente e veloz, 

dotado de redes sociais e consumi
dores conscientes que assumiram, 
de fato, o comando do mercado, 
inovação tornou-se o fator x — o 
principal paradigma para a cons
trução de marcas vencedoras no 
século 21. No elenco estelar, ne
nhuma outra é mais emblemáti
ca dessa tendência que a Apple. 
Em menos de uma década, a em
presa então liderada por Steve 
Jobs revolucionou quatro seto
res: música, computação, telefo
nia móvel e varejo. 

Contra a lógica 
De acordo com levantamento 

da consultoria McKinsey, entre 
1999 e 2008 a Apple foi a única 
corporação global que criou no
vos mercados com inovações co
nhecidas como disruptivas, aque
las que rompem com a lógica de 
determinada categoria de produ
to e atraem novos contingentes de 
consumidores. O trunfo de quem 
cria uma categoria é mudar o pa
radigma competitivo de preferên
cia de marca para erguer barrei
ras aos rivais. E mais: as novas 
tecnologias que a Apple desenvol
veu foram responsáveis por 45% 
do crescimento da empresa na dé
cada passada, um patamar inatin-
gido pelas 750 companhias pes
quisadas pela McKinsey. A maio
ria dos produtos que lançou — do 
iPod ao iPad — foi inédita, a ponto 
de eles serem incluídos em filmes 
e programas de TV sem que a em
presa gastasse um centavo com 
merchandising. É o buzz a servi
ço da imagem de produtos e em
presas. A cada lançamento, milha
res de reportagens e artigos foram 
escritos a respeito deles na mídia. 
Claro que tudo isso foi revertido 
em lucro para a companhia, que se 
tornou a mais valorizada do pla
neta — só perdeu a liderança em 
janeiro passado para a Exxon Mo
bil, um colosso da era pré-digital. 

Marcas como Apple, Ninten
do, Tata e Nike estão inseridas em 
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uma corrente empresarial adepta 
da socioprodutividade. O termo foi 
cunhado pelo pesquisador britâni
co Umair Haque, diretor do Havas 
Media Lab, para designar a capa
cidade de criar novos segmentos, 
categorias e mercados tidos como 
inviáveis pelos concorrentes, em 
vez de apenas mais versões dos 
mesmos produtos. É o caso do car
ro de baixo custo, o Nano, lança
do pela Tata na Índia. Ou do Wii, 
o console da Nintendo que revolu
cionou o mercado de videogames. 
A socioprodutividade, segun
do afirma Haque, gera valor por 
mirar as reais necessidades não 
atendidas das comunidades, dos 
consumidores atuais e das ge
rações futuras. Por esse raciocí
nio, o que Jobs fez foi transfor
mar a criatividade da Apple em 
uma competência econômica, a 
ponto de jamais comprometer 
sua capacidade de criar produ
tos de valor mais sustentável. 

O caso da Nike ilustra como es
se novo paradigma opera em re
lação à marca. Como a maioria 
das empresas, até meados da dé
cada passada, a companhia de 
Phil Knight buscava se diferen
ciar por estilos, cores e tecnolo
gias de seus modelos. Esse en
foque mudou. "Em vez de dife
renciação, a Nike está obcecada 
por fazer diferença", afirma Ha
que. Uma das ideias mais enge
nhosas de sua equipe de marke
ting foi promover uma comunida
de online, a Nike+, que possibilita 
aos usuários de iPod monitorar 
exercícios físicos com um sensor 
embutido em seus tênis e outros 
acessórios, acompanhando a fre
quência cardíaca e a queima calóri
ca. No site, repleto de dicas de es
pecialistas, os consumidores po
dem postar os resultados de seus 
exercícios e comparar seu desem
penho com o de atletas profissio
nais. O Nike+ tornou-se o maior 
clube de corridas do mundo, com 
mais de 1,5 milhão de seguido

res. É um círculo virtuoso: quan
to melhores forem os corredo
res, mais rapidamente vão querer 
substituir seus tênis por novos 
modelos lançados pela Nike, com 
tecnologia aperfeiçoada a partir 
dos dados disponíveis no site. 

Essa ideia de comunida
de que entrelaça a marca aos 
consumidores não é exclusivi
dade da Nike. Hackers sempre 
foram fanáticos pela Apple. 
Nenhuma outra empresa conse
guiu desenvolver uma platafor
ma de aplicativos considerada 
tão eficaz por gente que não per
tence aos seus quadros. "A capa

cidade da Apple de envolver os 
clientes com seus produtos foi 
aprimorada pela reputação que 
costuma emanar do próprio pú
blico", diz Temi Abimbola, pro
fessor da Universidade de War-
wick, num dos 1.500 papers aca
dêmicos que associam a Apple 
à inovação publicados somente 
nos últimos três anos. Já a Har-
ley-Davidson fornece um dos 
melhores exemplos de até que 
ponto pode chegar um fã. É fa
to conhecido que muitos moto-
queiros tatuam na própria pele a 
logomarca, numa demonstração 
de amor incondicional por esse 
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ícone de rebeldia, irreverência e 
liberdade. Só nos Estados Uni
dos, os clubes Harley-Davidson 
reúnem meio milhão de aficiona-
dos. A maçã da Apple também 
ganhou vida fora da empresa, 
com milhares de pessoas colan
do o adesivo da fruta em seus 
carros. "As pessoas não com
pram os gadgets da marca só 
porque são bonitos. Compram 
porque se identificam com seu 
arquétipo, que é o do revolucio
nário: aquele que quer transfor
mar o mundo", afirma a psicólo
ga americana Carol S. Pearson 
[leia a entrevista napág. 68]. 

Para Haque, as marcas adep
tas da socioprodutividade cons
truirão o capitalismo do século 
21. Isso significa fazer mais com 
menos recursos, guiando-se 
pelos princípios da sustentabi
lidade e gerando valor supe
rior para o consumidor. No Bra
sil, a cultura de empresa que se 
aproxima desse paradigma é a 
da Natura. Fundada no come
ço dos anos 70, desde o início 
navegou na contracorrente de 
fabricantes de cosméticos que 
iludiam as consumidoras com 
promessas de rejuvenescimen
to. As campanhas publicitárias 
mais bem-sucedidas da Natu
ra exibiam consumidoras ma
duras de bem com a vida e com 
sua aparência. Como seus pro
dutos são formulados com ati
vos da biodiversidade, a compa
nhia mantém na Amazônia uma 

base de agrônomos e antropó
logos para se relacionar com as 
comunidades locais. Sua mar
ca foi avaliada em R$ 7,3 bilhões 
no ano passado (valor 29% su
perior ao do ano anterior), se
gundo levantamento da consul
toria britânica Interbrand. É a 
sexta mais valiosa do país. 

Longe do estigma 
Quem ainda duvida do poder 

da inovação para somar valor e 
cevar marcas fortes deve pres
tar atenção no caso extraordiná
rio da sandália Havaianas, produ
zida pela Alpargatas. Vendida por 
décadas como uma commodity 
popular em mercadinhos de peri
feria, a Havaianas foi reposiciona
da como artefato de moda com o 
lançamento de sua linha Top, em 
1994. Seguidos ciclos de inovação 
em estilos e cores aliados a pesa
dos investimentos em publicida
de romperam com o velho estig
ma. A percepção de valor da mar
ca e a crescente globalização dos 
mercados abriram as portas para 
a Havaianas iniciar sua carreira 
internacional. O apelo da brasili-
dade e estampas exclusivas des
pertaram a atenção de editoriais 
de moda de revistas prestigiadas, 
como a Vogue. Pesquisa do insti
tuto. Millward Brown revela que 
a marca é lembrada hoje por 55% 
dos europeus entrevistados, an
te 35% em 2009. Dos 240,3 mi
lhões de pares de sandálias pro
duzidos em 2012,30,3 milhões fo
ram comercializados no exterior, 
em uma centena de lojas exclusi
vas e milhares de varejistas em 
mais de 80 países. Com tudo isso, 
a Havaianas se tornou a primeira 
(e até agora única) marca brasi
leira global de produto de consu
mo. O Brasil há tempos é grande 
exportador de commodities, mas 
retardatário no que diz respeito 
à criação de marcas valorizadas 
mundo afora, como faz a Alparga
tas com sua Havaianas. 

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
.

Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 291, p. 62-67, abr. 2013.




