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Resumo —
A publicidade nunca se preocupou tanto com o valor da marca como no século XXI. O marketing de produtos e marcas das
organizações descobriu na estética uma excelente ferramenta na concepção da comunicação com o público-alvo, que tem
influência direta na atitude de identificação e decisão dos consumidores. Administrar marcas é a chave para a entrada no
novo cenário que se apresenta onde respeitar as potencialidades e as culturas regionais no âmbito social, econômico e
cultural será a única maneira de competir e sobreviver globalmente.

Palavras-chave: Publicidade, marca, consumo, economia e globalização.

Abstract -
Never have admen been so worried about the value of the brand as in the 21st century. The marketing of products and
brands of companies has found an excellent tool for communicating to the target public in the aesthetics, which has a
straight forward influence on the consumers' identity process and decision. Branding is the key to admission into the new
existing scenario, in which respecting the potentialities and regional cultures in the social, economic and cultural as-
pects will be the only way to compete and survive globally.

Key words: advertising, brand, consumption, economy, globalization.

Resumen
La publicidad nunca se ha preocupado tanto por el valor de la marca como en el siglo XXI. El marketing de productos
y marcas de las organizaciones ha descubierto en la estética una excelente herramienta en la concepción de la
comunicación con el público a que se destina, que tiene influencia dírecta en la actitud de identificación y decision de
los consumidores. Administrar marcas es tener la llave de entrada en el nuevo escenario que se presenta, en el cual
respetar las potencialidades y las culturas regionales en el ámbito social, econômico y cultural será la única forma de
competir y sobrevivir globalmente.

Palabras clave: Publicidad, marca, consumo, economia y globalización.



Rerspeotivas para a publicidade no século XXI

Durante mais da metade do século
XX, a publicidade preocupou-se ape-
nas com um princípio básico: ven-

der os produtos que anunciava. Nas gran-
des feiras-livres, num tempo em que não
havia técnicas modernas de comunicação,
tampouco meios como a televisão ou o rá-
dio, para difundi-las às grandes massas, a
propaganda já estava presente nas vozes
dos comerciantes ávidos para vender ou
trocar seus produtos.

A visão global do processo da propa-
ganda na economia, a introdução de técni-
cas modernas e de planos de propaganda
desenvolveram-se ao longo de décadas e
sofreram incríveis transformações, pois

foram submetidas a quase
todas as grandes invenções,
que surgiram nas décadas
do mil e novecentos.

A publicidade, como qua-
se todas as formas de comu-
nicação e artes, evolui com
a imagem, primeiramente
elaborada no papel pela pro-
liferação das técnicas gráfi-
cas da imprensa, depois
com o rádio, o cinema, a te-
levisão e finalmente com a
internet. Para cada novo for-
mato de mídia, desenvol-

veu-se uma tecnologia e o domínio criati-
vo específico de imagem. Assim, a
propaganda se tornou a alma dos negóci-
os, quando as empresas perceberam que já
não bastava apenas expor seus produtos
nos pontos de venda e que a sua imagem
era fundamental para o seu bom posicio-
namento no mercado.

Monteiro Lobato, ainda na década de
20, mostrou que, além de intelectual e es-
critor brilhante, era um homem que domi-
nava os princípios básicos de marketing.
Ele era muito amigo de Cândido Fontoura,
dono do Instituto Medicamenta, que pro-
dúzia um fortificante indicado para pes-

soas em estado de fraqueza. Para o amigo,
Lobato criou e produziu um almanaque,

com a história do matuto Jeca Tatuzinho.
Pobre, doente e fraco, o caipira, após to-
mar o remédio, ficou forte, feliz e saudá-
vel. A força da imagem está logo na capa
do livreto, em que encontramos um Jeca
triste, tendo como único companheiro um
cachorrinho. A força do traço do desenho
de seu rosto estimula a pena e compaixão.
No decorrer do conto, depois de beber o
fortificante, aparece um novo Jeca: revi-
gorado, barrigudo, cercado da família e
gozando dos prazeres dos ricos do interi-
or. O cachimbo e os animais, como porcos
e galinhas, que o cercam representam a
fartura da mesa. Esse folheto foi dado como
brinde a todos os compradores do
Biotônico Fontoura.

Em 1941, com a promoção aliada à
publicidade, uma das ferramentas do
marketing alcançou 10 milhões de exem-
plares. Feliz com o resultado de sua em-
preitada no mundo da publicidade,
Monteiro Lobato criou um novo rótulo para
o produto, que sofreu poucas alterações até
hoje. Também criou anúncios, como: "Os
prodígios do Biotônico" e "Beba! Eu sou a
salvação". Dois anúncios, com ilustrações
desenhadas, mostram jovens fortes, sorri-
dentes e felizes. O primeiro, com o título
"Beneficiando três gerações", apresenta a
avó, a mãe e a filhinha, ou seja, as gera-
ções saudáveis que tomaram o produto. O
segundo anúncio desenvolve mais o aspec-
to emocional da força do sucesso. Nele,
uma mulher e um homem, ambos jovens e
vestidos com roupas de banho, observam
um avião em cujas asas está escrito: "O
mais completo fortificante."

Lobato e Fontoura perceberam que era
necessário muito mais do que simplesmen-
te se colocar bem na vitrine e esperar o
consumidor passar e comprar. O consumi-
dor, com infinitas nuances voltadas ao ato
de consumir, mostrou que procura mais
do que o produto em si. Busca um concei-
to maior que se adquire através da ima-
gem que ele terá com o uso, com a exposi-
ção dessa utilidade, muitas vezes nem tão
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importante assim enquanto objeto, mas es-
sencial enquanto demonstração de posse.

Em seu desenvolvimento, a publicida-
de buscou resultados e precisou estabele-
cer regras e vivências mercadológicas para
alcançar seu objetivo. Com o passar dos
anos e o desenvolvimento dos mercados e
das empresas, ela passou a se preocupar
cada vez mais com o comportamento do
consumidor, com a imagem do produto e a
força da marca, percebendo que o proces-
so de venda é muito complexo. Com isso,
a atividade sofreu revoluções iniciadas com
artistas e poetas criando anúncios para jor-
nais e pasquins e chegando às mais mo-
dernas técnicas de reproduções gráficas e
de audiovisual. O texto foi o principal atri-
buto da publicidade no início de suas ati-
vidades no Brasil, ainda no século XIX,
quando os anúncios publicados nos folhe-
tins do Império ajudavam a recuperar es-
cravos fugitivos. Com o desenvolvimento
do comércio e posteriormente da indústria,
houve necessidade de palavras para expli-
car como determinado produto poderia ser
utilizado pela família. As pessoas tinham
receio de comprar remédios, água de colô-
nia e até mesmo alimentos que passassem
por qualquer manipulação química. Foram
necessários textos explicativos e também
vendedores para esses produtos.

Com o surgimento de mais produtos,
fábricas e operários, a concorrência no
mercado passou a exigir apelos mais con-
vincentes. A imagem, primeiramente rea-
lizada por pintores, começou a fazer parte
do universo da publicidade. Essa relação
entre ilustração publicitária e artista pro-
vou o questionamento se é possível consi-
derar que a imagem na publicidade (com-
posta por desenho, fotografia e grafismo)
seja arte. Sabemos que das artes plásticas
e da música tiramos grandes referências
para outras atividades, como o cinema, a
moda, a publicidade e o design.

A história da publicidade no século XX
mostra-nos como a imagem será o ponto
central desta discussão. No princípio da

propaganda no País, vemos que nos anos
trinta, por exemplo, um publicitário era
contato, planejador, redator, mídia e, se ti-
vesse dom para desenho e ilustração, tam-
bém elaborava a arte dos anúncios, até por-
que a mídia impressa era o principal foco
das mensagens publicitárias. Grandes mar-
cas começaram a se fortalecer no mercado,
como o creme dental Kolynos, com seus
anúncios publicados em duzentos jornais
de todo país, espalhando o slogan "Ah!
Que refrescante sensação de bem estar!".
Tal investimento por décadas mostra que,
ao construir identidade e relacionamento
com o público, uma marca pode se tornar
imortal. Os anúncios desse creme dental
utilizaram, durante muitas décadas, a ex-
pressão Ah! unida ao sorriso e às imagens
que refletiam frescor, como piscina, cacho-
eira e praia. Em pesquisa publicada pelo
Datafolha, a Kolynos foi top of mind da
categoria, ou seja, a marca mais lembrada
de creme dental. Vale ressaltar que este
produto está fora do mercado há mais de
cinco anos, mas continua vivo na mente
do consumidor com 33% do índice de lem-
brança de marca (share of mind). Quando
o pesquisador perguntava qual é a primei-
ra marca de creme dental que lhe vem à
cabeça, a resposta da maioria foi Kolynos.
Este índice, contudo não foi considerado,
pois o prêmio Top of Mind do jornal Folha
de S. Paulo, somente pode ser concedido
para marcas existentes no mercado. Por
isso, ele foi repartido pelas marcas Sorri-
so e Colgate.

Este é apenas um exemplo de marca com
desenvolvimento histórico na mídia que
aponta o poder de persuasão da comunica-
ção publicitária através dos anos sobre o mer-
cado consumidor brasileiro. Coca-Cola, Orno,
Avon são marcas que conquistam cada vez
mais espaço na lembrança do consumidor pe-
los investimentos em publicidade e na
estruturação do marketing de suas marcas.
São produtos pertencentes a empresas

multinacionais que, ao investirem no país,
obrigaram a adaptação e evolução dos fome-
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Perspectivas para a publicidade no século XXI

cedores que aqui os serviriam, e a publicida-
de foi a primeira a adaptar-se aos grandes cli-
entes. A publicidade trilhou um árduo cami-
nho para estabelecer suas marcas no mercado,
conquistar o consumidor e aprender com re-
ferências criativas da arte, que a estética é uma
ferramenta muito eficaz e absolutamente ne-
cessária, para criar a imagem ideal para um
produto com representatividade, para forta-
lecer a relação entre a marca e o consumidor.

A importância das
grandes marcas para
o mercado publicitário

Quanto vale uma marca? A marca mais
valiosa do Brasil é o Itaú, um banco com

oito milhões de clientes.
Avaliada pela consultoria
inglesa Interbrand em 970
milhões de dólares, está há
mais de cinqüenta no mer-
cado, porém somente a par-
tir da década de setenta com
grandes investimentos em
comunicação. Na década de
noventa, assistimos a um
dos maiores esforços institu-
cionais de uma marca para
aumentar as vendas de se-
guro de vida, de automóvel

e residencial. Os serviços do banco neces-
sitavam criar identidade, ter a mesma for-
ça da marca mãe, Itaú. Destacou-se, nes-
ses anos, um comercial para o Seguro de
Vida Itaú. Nele, o pai apaixona-se pelo fi-
lho recém-nascido, apesar de todos os
transtornos que uma gravidez causa, como
a perda da privacidade, o ganho de peso
da mãe, os gastos e as noites mal dormi-
das. Esse é um exemplo de sucesso na pu-
blicidade, em que os motivos para se ter
um seguro de vida são racionais, porém
com apelos emocionais que comoveram
não somente o público específico, mas
também o periférico (mães, jovens e senho-

res). Com tal imagem, o Itaú iniciou um
trabalho de comunicação que é tornar sua

marca dedicada às pessoas, solucionan-
do seus problemas.

Para Philip Kotler, grande figura do
marketing mundial, se alguém tiver a opor-
tunidade de comprar, pelo mesmo preço, a
marca Coca-Cola em todas as suas fábricas,
a escolha deveria ser, sem dúvida, a marca.
Afinal, consumimos a imagem da Coca, as
referências estéticas e temáticas do produ-
to, ou seja ação, criatividade e juventude,
características que chegam a ser referências
de toda ma geração pós-anos cinqüenta, a
geração Coca-Cola. Além de beber o refrige-
rante, ela veste jeans Levi's, come hambúr-
guer McDonald's, fuma cigarros Malboro,
enfim é uma geração consumidora de gran-
des marcas mundiais. Um poema de Carlos
Drumond de Andrade, publicado no Jornal
do Brasil em 1982, é um grande exemplo da
influência das marcas no consumo mundi-
al, que foi estimulado pela publicidade:

Eu, etiqueta,
Em minha calça está grudado um nome
Que não é o meu de batismo
ou de cartório
Um nome.... estranho.
Meu blusão traz um lembrete
de bebida
Que jamais pus na boca, nessa vida,
Em minha camiseta há marca
de cigarro,
que não fumo, até hoje não fumei.

Para chegar a essa super valorização de
marcas, foi necessário dominar a lingua-
gem do mercado consumidor e atender às
novas empresas que aqui se estabeleceram.

A publicidade desenvolveu técnicas
para obter mais força e persuasão, pois des-
cobriu que lançar novidades e produtos
engraçadinhos já não garantia o seu princí-
pio básico: a venda. Passou a explorar a
imagem e seus sentidos através das mani-
festações culturais, até chegar ao momento
de saturação atual, quando já não é qual-
quer imagem que oferece o resultado es-
perado. Unida ao marketing das empresas,
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descobre que, cada vez mais, além de es-
forços e qualidade na linguagem para con-
vencer a compra, além de enfeitiçar, preci-
sa participar da vida do consumidor. Cria
regras, divide-se em setores cada vez mais
especializados para poder crescer. Passa
pela guerra da era do rádio para a televisão,
enfrenta a revolução digital, com a internet,
e aprende a viver em uma aldeia global, que
fez de nossa criação uma das melhores do
mundo. Isto significa que assimilamos a
máquina da indústria cultural em que vive-
mos. Entendemos o modo de vida dos con-
sumidores, cidadãos do mundo e admira-
dores de marcas. Mas será que dominamos
a manipulação das imagens?

O foco das agências de publicidade até
o início dos anos sessenta era comunicar
para a massa, tomar o produto visível para
o maior número de pessoas possível, pos-
sibilitando a venda dos estoques de gran-
des magazines. Passamos por muitas fa-
ses de desenvolvimento mercadológico,
sendo a década de sessenta voltada para
as vendas, a de setenta centrada na pro-
paganda, a de oitenta orientada para a ela-
boração de novos produtos. Na década de
noventa o consumidor passa a ser o prin-
cipal manipulador de todo o processo
mercadológico, e, atualmente, vivemos a
expectativa de grandes resultados com a
publicidade on-line.

Nosso consumidor passou por muitas
influências. Sua personalidade alterou-se
velozmente, desde a segunda metade do
século XX, pois os acontecimentos econô-
micos, sociais e culturais, que ocorreram
em todo o mundo, conduzem para um
mercado cada vez mais globalizado. A pu-
blicidade tornou-se o termômetro da saú-
de econômica de uma sociedade, já que
representa a sua capacidade e forma de
consumo. Desta forma, reconhece-se com-
portamentos, questões culturais e sociais
de uma nação, pois, quanto mais auto-es-
tima apresenta mais consumo proporcio-
na. Um bom exemplo é o ano de 1994, data
do Plano Real, que devolveu à população

brasileira, por um momento, a sensação
do poder do consumo. Imaginem o que sig-
nificou para um país onde, no final dos
anos sessenta, ainda se esperava por um
carro encomendado durante meses, pois
não havia disponibilidade para atender aos
pedidos, para a pronta entrega, chegar aos
anos noventa, depois de tantas reviravol-
tas econômicas, batendo recordes de ven-
das de carros populares. Os primeiros Fus-
cas que aqui chegaram tiveram lista de
espera de meses. Esse carro foi o símbolo
de status, que dominou as atenções dos
consumidores por várias décadas, também
nos Estados Unidos. Lá, em 1968, foram
vendidas 423 mil unidades, ou seja, mais
que o Modelo T da Ford, grande coquelu-
che americana, chegando a ponto de ser um
dos símbolos da história dos negócios no
país. O carro alemão foi um produto que
ajudou a desenvolver, na sociedade da épo-
ca, o sentido de diferenciação social e eco-
nômica através do poder de consumo, pois
o rico expunha o seu Fusca preto, a classe
média em crescimento entrou em planos
de financiamentos e consórcios para tê-lo
e o pobre sonhava em ter um. Talvez, o
Fusca da Volkswagen seja o primeiro gran-
de símbolo de conceito de marca desen-
volvido, inclusive pela publicidade brasi-
leira, com o slogan fantástico: "Incansável,
econômico e valente nas subidas". Este
carro vendeu, no Brasil, três milhões de
unidades até 1986, ano em que foi produ-
zido o último carro. Foi tema de música e
seu volume de vendas não foi ainda supe-
rado por nenhum outro modelo nacional
ou importado. É um carro definitivamente
feio, porém inconfundível. Nenhum con-
corrente copiou o seu formato.

A Volkswagen, que chegou ao país em
1953, ainda é a marca de automóvel mais
lembrada, simbolizando o progresso para
aqueles que viveram o início da industri-
alização, na década de cinqüenta. Hoje, a
marca dessa empresa mantém-se líder na
concepção do consumidor em qualidade
de assistência técnica, durabilidade e se-
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gurança, conceitos adquiridos com mui-
tos anos de investimento em tecnologia e
também na imagem de seus carros, atra-
vés da comunicação. Essa marca trilhou
um relacionamento entre publicidade e
consumidor com outros slogans que es-
tabeleceram, juntamente com seus anún-
cios criativos, um relacionamento de con-
fiança. Atualmente com a assinatura
"Volkswagen. Você conhece, você confia",
a empresa e a agência responsável pela cri-
ação e planejamento das campanhas no
Brasil, a Almap-BBDO, conquistam diver-
sos prêmios nacionais e internacionais,
com resultados de vendas, sendo o grande
exemplo de estética e persuasão unidos
para criar a personalidade da marca.

Além de definir os prin-
cípios do marketing e a im-
portância da estruturação de
grandes marca no mercado,
o caso da Volkswagen deve
ficar marcado, pois será um
exemplo de evolução de ima-
gem no mercado, de uma
grande marca que necessitou
acompanhar as tendências da
publicidade mundial e inter-
pretar aspectos particulares
da sociedade cultural.

Lúcio Pacheco, em tex-
to publicado na Revista Advertising, faz
referência a um grande nome da publici-
dade, David Ogilvy, fundador do grupo
Ogilvy&Mather, e revela sua opinião so-
bre a importância das marcas para a pu-
blicidade. Aponta a dificuldade de fazer
conceitos eficazes e sedutores:

David Ogilvy dizia que toda marca ó um
produto, mas nem todo produto é uma
marca. Esta premissa dos anos 70, só ago-
ra valorizada devidamente, foi uma das
mais importantes colaborações para o fu-
turo da propaganda. Baseado nesse racio-
cínio sobre marcas, as agências estão numa
verdadeira corrida intelectual para a for-

mulação de modelos para a administração
de marcas. (...) O fato é que quem não apren-

der a construir marcas vai dançar, mais
cedo ou mais tarde1.

O marketing precisou se consolidar
nas empresas, a partir da década de se-
tenta e articulado por grandes grupos
multinacionais, como Nestlè, Gessy-Lever
e Colgate-Palmolive, para desenvolver o
mercado consumidor brasileiro com enor-
me potencial. O departamento de vendas
das empresas necessitava de uma organi-
zação e de artifícios mais elaborados para
enfrentar a concorrência, fato que ajudou
as multinacionais a lançarem seus produ-
tos baseados nas primeiras pesquisas de
mercado. Muitas agências de publicida-
de destacaram-se neste período, pois
acompanharam a tendência do marketing
e trabalharam, juntamente com seus cli-
entes, no desenvolvimento de produtos,
enfocando outras técnicas, como embala-
gens e promoções, iniciando os primei-
ros grandes estudos de mercado para for-
talecer marcas. O consumidor buscava
status no consumo de produtos, como a
televisão em preto e branco e o automó-
vel, acreditando serem essas inovações os
aspectos que garantiriam melhor qualida-
de de vida.

O preço ainda era um dos aspectos
mais importantes, o que faz a publicidade
iniciar a busca por conceitos e imagens que
convençam o consumidor a comprar de-
terminada marca. Com a ascensão social
da classe média, na década de setenta, este
público passa a ser suscetível às promes-
sas inclusas nas mensagens publicitárias,
mas ainda gera alguma desconfiança. A
mulher, que inicia maior participação no

' O texto "A marca e a sua vida após a morte" de Lúcio
Pacheco, publicado pela Revista Advertising em 1999,
descreve com humor e muita propriedade o desenvolvi-
mento de centros de pesquisas dentro das próprias agên-
cias de publicidade, introduzindo novas metodologias para
descobrir os efeitos das marcas sobre os consumidores e
como estas deixam uma personalidade impressa na cultu-
ra local ou até mesmo global. Sobre isso, Lúcio Pacheco
lembra-nos da simbologia do traço da Nike, da moça do
Leite Moça ou do Plim Plim da Globo.
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processo de consumo, será o principal alvo
da publicidade, portanto, desenvolver as
imagens para agradá-la e seduzi-la, torna-
se fundamental. A americana Avon, uma
das maiores empresas multinacionais de
cosméticos do mundo, há 115 anos no mer-
cado, por onde já passaram, neste perío-
do, mais de 40 milhões de mulheres reven-
dedoras do produto, presente atualmente
em 140 países, aplicou uma pesquisa com
30 mil mulheres, de 33 países, para saber
qual é a mulher mais vaidosa do mundo.
Descobriu que 83% consideram que os
produtos de beleza são necessidade e não
luxo. Com a globalização, as mulheres es-
tão se aproximando também nas exigên-
cias de produtos, fato observado pela pri-
meira presidente mulher da Avon, Andréa
Jung, pois hoje 70% dos produtos fabrica-
dos e vendidos pela empresa são mundi-
ais, ou seja, são encontrados em todos os
países onde a Avon está, contra 11% há
apenas seis anos.

A dinâmica do fazer
publicidade, as
imagens e as
relações humanas

Passaram-se décadas, o mercado mu-
dou sua dinâmica milhares de vezes, mas
continuamos com a obrigação de propor-
cionar venda aos produtos e serviços que
anunciamos, porém temos que fortalecer a
imagem da marca perante o consumidor, e
isto será possível com a utilização da esté-
tica compondo a imagem publicitária. In-
dicar quando a estética iniciou a sua inter-
ferência na publicidade é difícil. Aliás, são
inúmeros os absurdos escritos sobre a sua
relação com a prática publicitária. Vários
autores, de países diferentes, já considera-
ram a serpente de Adão e Eva como a pri-
meira persuasão e propaganda enganosa da
história. José Gúsman, autor espanhol de
várias obras sobre publicidade, brincou
com esta definição no prefácio de seu li-
vro Breve historia de la publicidad, ao re-

latar uma série de tentativas de definir
quando a estética passou a fazer parte da
publicidade. Antes da imprensa, falar em
estética da publicidade parece precipita-
do. O formato que hoje conhecemos con-
cretizou-se a partir do liberalismo econô-
mico e da consolidação do capitalismo,
durante a Revolução Industrial, momento
em que a produção de massa começa a se
desenvolver e nasce a necessidade de di-
ferenciação entre os produtos.

As relações econômicas e sociais dos
homens, no decorrer da história, interferi-
ram na estrutura do que chamamos de pu-
blicidade e propaganda, criando diferen-
ciações entre classes econômicas, através
da possibilidade de compra de certas mar-
cas e produtos. Para potencializar o cres-
cimento entre as diferenças de marcas de
produtos inseridos no mercado consumi-
dor, a criação de identidades que se utili-
zam da imagem para referenciar marcas e
produtos foi praticamente uma evolução
natural do desenvolvimento da economia
capitalista, baseada nos princípios mer-
cantis e da distinção por meio do poder
econômico.

A última década do século XX mos-
trou ao marketing das empresas e às agên-
cias de publicidade que a manipulação
das imagens e seus conceitos atraem ou
repulsam o consumidor e que, tomá-lo fiel
a um produto, é necessário algo mais, além
do benefício do produto em si. Isto está
diretamente vinculado à imagem, ou seja,
às pessoas acreditam que determinados
produtos possam dar-lhes poder para en-
volver e influenciar uma aproximação,
Portanto, sem a criação de uma forte iden-
tidade de marca a sobrevivência no mer-
cado está seriamente comprometida, pois
qualquer outro produto poderá disputar a
atenção do consumidor.

Lúcio Pacheco, em outro texto na Re-
vista Advertising, reproduz com humor
a dificuldade e o desafio que a publici-
dade enfrenta para descobrir que imagem
é esta em que o consumidor quer acredi-
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tar. Para não perder a intensidade do co-
mentário, citamos o trecho mais interes-
sante do texto "A propaganda em busca
do ponto G":

Cada consumidor tem um ponto G em al-
gum lugar diferente de onde deveria estar.
Quando a gente descobre onde, a propa-
ganda pode funcionar muito melhor. Tem
gente que tem o ponto G no próprio nome,
adora ver o seu publicado, escrito e des-
crito no glamour. Outras pessoas se exci-
tam muito em ouvir a própria voz. Som fa-
lar em quem não resiste ao ver uma foto
sua. E quando o ponto G está no carro? Na
moto? Na etiqueta da roupa, mas nunca,
certamente, no tamanho G2.

Analisamos a importân-
cia da imagem publicitária
para as marcas, enquanto re-
ferência estética, ou seja, ela-
boradas e pesquisadas para
criar uma imagem forte, que
faça esta marca ter identida-
de não adaptável a nenhuma
outra marca, uma imagem ex-
clusiva. As empresas, cada vez
mais, buscam agregar valor a
suas marcas, para garantir
um relacionamento de ima-
gens e projeções com seu

público-alvo, um determinado grupo de
pessoas a ser atingido pelas mensagens e
pelo produto oferecido. Todo planejamen-
to de comunicação e marketing será voltado
para ele. As pesquisas de mercado ajudam
ao marketing e à publicidade a identifica-
rem as preferências deste público e, princi-
palmente, o tipo de imagem que ele busca e
com o que se encanta.

Apesar do crescimento da importância
da estética para o marketing, ainda ocor-
rem negligências sérias a respeito das ima-
gens que se relacionam com as marcas de
empresas, produtos e serviços. Como saí-
mos da massificação publicitária e entra-

mos em uma fase de nichos segmentados

de públicos-alvos com perfis bem distin-
tos, temos também de perceber se a estéti-
ca que estamos atribuindo a determinada
marca é realmente condizente com a ima-
gem que essas pessoas querem atribuir a
si mesmas.

O marketing e o departamento de pes-
quisas das agências de publicidade per-
seguem os perfis de consumidores que
compõem seus mercados-alvo, para lan-
çar novas marcas e monitorar as ações da
concorrência. Realizam anualmente pes-
quisas e descobrem as privações, frustra-
ções e principalmente, os desejos, que
podem ser satisfeitos com o consumo. Es-
sas pesquisas permitem identificar o nas-
cimento de diversos nichos de mercado.

No início de 1999, uma pesquisa reali-
zada pelo grupo internacional de propa-
ganda Young&Rubican apontou as tendên-
cias para a criação publicitária no início
do novo milênio. Foi então publicado o
livro Next: trends for the future, de Marian
Salzman, cuja premissa principal é: a pu-
blicidade deverá fazer uso do azul para as-
sociar o céu e a água com o futuro, a paz e
a tecnologia. Sem dúvida, as cores são ab-
solutamente importantes para a publicida-
de, compondo as imagens de marcas e
empresas. A professora de comunicação e
psicóloga Irene Franckowiack, mostra que
o design das lojas do McDonald's, com o
vermelho e o amarelo, provoca maior ex-

2 Outro comentário de Lúcio Pacheco que merece aten-
ção, por mais que possa parecer uma piada é a compa-
ração entre polêmica do Ponto G feminino e um possí-
vel Ponto G do consumidor. Representa muito bem a
vereda em que o marketing caminha. Ele explica que,
se falarmos a linguagem certa, com a imagem ideal para
um certo tipo de consumidor, o conquistamos e pode-
mos iniciar um plano de fidelização. Porém, vivemos uma
proliferação de novos nichos de mercado, o que ao mes-
mo tempo, permite, a ampla exploração de personalida-
des e produtos para perfis específicos, mas nos obriga a
perseguir estes perfis muito de perto, pois uma pequena
diferença poderá significar muito para a imagem e comu-
nicação de uma marca. Não podemos mais olhar para um
perfil de público como sendo de 15 a 18 anos, classe sócio-
econômica AB, residentes em São Paulo. Precisamos saber
mais sobre o que pensam e a qual "tribo" pertencem, se re-
almente queremos vender uma imagem a eles.
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citação e pressão arterial, proporcionan-
do o estímulo da fome e da pressa. Já a
Apple, marca mundial de computadores
de última geração, fabricantes do
macintosh, utiliza o azul no design de seus
produtos, acreditando representar a nova
fase moderna e tecnológica da empresa.
Não é relevante para este estudo a pesqui-
sa da Young&Rubican, já que, dois anos
após a sua publicação, variáveis participam
da composição de novas imagens para o
futuro. O que nos importa é mostrar o que
as agências fazem para conhecer e estimu-
lar seus consumidores, e para tornar mar-
cas fortes e vencedoras. Desta forma, acre-
dito ser oportuno discutir, paralelamente
com a estética do marketing, a formação de
nichos de mercado, pois o propósito de se
desenvolver a estética do marketing atra-
vés da imagem publicitária é a completa
satisfação dos nichos existentes:

Estética. Do momento em que acordamos
até o final do dia somos influenciados polo
que vemos, ouvimos, saboreamos, cheira-
mos e sentimos. Nossos gostos pessoais gui-
am nossas decisões ao escolhermos o bair-
ro ondo moramos, decorarmos nossas
casas, selecionarmos nossa roupa, separar-
mos nossos utensílios e comprarmos nos-
sos carros3.

Quando a publicidade planeja criar
uma marca duradoura, estabelece-se um
elo com uma época que será perpetuada e
renovada. A moda e a publicidade são ci-
clos de movimentos mercadológicos e lei-
tores de influências sociais e culturais que
gerenciam o comportamento de consumo
de marcas.

Tudo isso prova que o marketing de
produtos e marcas das grandes empresas
descobriu que a estética é uma excelente
ferramenta na concepção da comunicação
com o público, influenciando diretamen-
te na atitude de identificação e escolha dos
consumidores. A estética no marketing e

na propaganda possibilita direcionar ao

público-alvo de uma mensagem, o que re-
almente ele está esperando. Com a estéti-
ca reinando no universo do marketing, as
agências sabem como agregar mais valor
através da imagem, satisfazendo os dese-
jos e não mais apenas as necessidades do
público consumidor.

A estética agregada à imagem publici-
tária e os conceitos de percepção do pú-
blico, na transmissão da mensagem, serão
fatores fundamentais para desenvolver
grandes oportunidades para milhares de
empresas e produtos lançados ao merca-
do. A estética tornou-se uma fonte inesgo-
tável de atração, repassando as sensações,
emoções e projeções do homem contem-
porâneo, que tem, na imagem projetada na
sociedade, sua maior preocupação. Perce-
bemos que a imagem, cada vez mais, inter-
fere na vida de produtos, serviços e mar-
cas, sem falar em sua intervenção em
campanhas políticas. Candidatos a cargos
públicos fazem cirurgia de miopia, duran-
te a campanha, para não usar óculos, que
deixam a fisionomia do rosto mais pesada
e cansada, representando falta de forças e
energia para o comando. Um terno amar-
rotado e a falta de intimidade com a câma-
ra de televisão derrotaram Nixon na cam-
panha para a presidência dos Estados
Unidos, no último debate com o jovem can-
didato John Kennedy, que, dominando os
princípios da estética e sua utilização no
marketing, cativou o eleitor americano com
sua elegância e firmeza ao olhar para a câ-
mera de televisão.

A valorização da marca e da mercado-
ria por meio da estética busca o sucesso

3 Bernd Schmitt e Alex Simonson reuniram no livro A Estéti-
ca do marketing: como criar e administrar sua marca, ima-
gem e identidade, publicado pela Editora Nobel, uma série
de fatores que fazem da elaboração estética da imagem de
certa marca uma ferramenta do marketing. Ao criar identida-
de através da publicidade, conquista-se o consumidor, que
apresenta um comportamento diferente daquele de décadas
passadas, quando os atributos do produto e o preço eram mais
significativos do que a imagem que os produtos e marcas repre-
sentavam. Em contraposição a essa fase do mercado, hoje não
podemos descuidar da imagem de nossas empresas e produtos.
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com o público e a ansiedade em satisfazer
suas vontades, pela aparência, que gera
muitas vezes um valor maior do que o pro-
duto físico em si. Isso significa que a pu-
blicidade e o marketing utilizam a estética
como trunfo no jogo de aparências que uma
marca disputa no mercado. Pouco interes-
sa, às vezes, se a qualidade do produto é
boa, desde que a sua aparência e imagem
representem a vontade das mais diversas
categorias de público.

Segundo Yoram Rozov, que liderou o
trabalho de composição do novo design
dos uniformes para as bases do exército
israelense, a estética é um conceito pro-
fundo. E envolve a cultura e a qualidade
e não apenas o aspecto decorativo. Os

atributos do produto, asso-
ciados aos benefícios que
pode proporcionar ao con-
sumidor, estruturam a mar-
ca desse produto através da
publicidade, que cria asso-
ciações que resgatem estes
benefícios a cada vez que
uma mensagem publicitária
dele for apresentada ao con-
sumidor. A estética é a arma
utilizada pela publicidade
e pelo marketing para pro-
porcionar as experiências

sensoriais que se encarregaram de criar,
na mente do consumidor, as relações en-
tre o produto e seus benefícios. Isto so-
mente pode ocorrer pela intervenção da
estética:

O ambiento em que vivemos fica cada
dia mais congestionado com mensagens.
Consumidores têm grande quantidade
de programas de tevê para escolher, são
bombardeadas com logomarcas o men-
sagens em suas vidas cotidianas o po-
dem ter acesso a milhões de estímulos
através do mídias eletrônicas. No entan-
to, uma estética atraente transpõe esses
excessos. Usa o potencial máximo de

cada meio4.

Absolut: imagem,
estética e publicidade
aliadas no fortaleci-
mento da marca

Um grande exemplo de estética na pu-
blicidade que revolucionou o posiciona-
mento de certa marca é o caso da vodka
Absolut. Estava previsto o lançamento
dessa bebida sueca no mercado america-
no, no final da década de 70, quando 99%
da vodka consumida era produzida no
país. O restante, cerca de 1%, contava
com uma marca produzida especialmen-
te para a exportação. Era a vodka russa
Stolichnaya, que detinha 80% da parti-
cipação do mercado das vodkas importa-
das nos Estados Unidos. A vodka
Stolichnaya, subsidiária da Pepsi Cola
Company, tinha boa aceitação e era con-
siderada de alta qualidade.

A Absolut não tinha tradição e sua gar-
rafa redondinha e antiquada não atraía,
pois era um produto sem apelo físico real
e forte. Porém, a estratégia criada pela
TBWA Chiat Day levou a Absolut para a
American Marketing Association's, vindo
a integrar o rol da fama do marketing, ao
lado de marcas como Coca-Cola e Nike.
No final da década de 80, a vodka Absolut
desbancou a vodka russa, atingindo o ter-
ceiro lugar no mercado total de vodkas,
perdendo apenas para a Smirnoff e a
Popov, ambas de origem americana.

A mágica não foi a qualidade do pro-
duto ter sido descoberta pelos america-
nos, tampouco a redução de preços ou
uma promoção especial. A estética na
publicidade teve papel determinante no
sucesso da campanha e do produto no
mercado. Essa mesma linha de trabalho é
executada até hoje, e até há um livro com
todos os anúncios publicados desde o
número um. A estratégia estética elabo-

4 Philip Kother em visita ao Brasil pela quinta vez, em
2001, concedeu entrevista para a Revista Marketing, n.º
341, em que discutiu a marca como um desafio para gran-
des empresas, falou sobre "a verdadeira arte do marketing".
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rada para a Absolut teve a marca e a pró-
pria garrafa como maior destaques:

A intenção de competir, explorando a es-
tética, colocou a Absolut em uma posição
invejável no mercado. Seu sucesso foi al-
cançado graças a uma campanha bem in-
tegrada de identidade, com o tema "Mo-
derna, vistosa, elegante, sofisticada, às vo-
zes tola, mas com estilo refinado" trans-
formando os pontos fracos da Absolut em
vantagens competitivas5.

A estética da publicidade empregada
na vodka Absolut é requintada e ao mes-
mo tempo, simples e moderna. Essa com-
plexidade foi solucionada pela associação
do produto à moda e à arte, com seus
layouts diferenciados, que parecem, em
muitos momentos, os posters produzidos
pela Pop Art. Seus anúncios são inconfun-
díveis, verdadeiros ícones da publicida-
de e uma prova de que a estética no
marketing e na publicidade é componen-
te fundamental para o diferencial de pro-
dutos através da imagem.

A campanha da vodka Absolut, toda
estruturada na mídia impressa, tem con-
quistado admiração de publicitários, artis-
tas e do público. Cada novo anúncio é pu-
blicado nas revistas do mundo todo, pois
a sua divulgação não se limita ao mercado
norte-americano. Esses anúncios são exem-
plos práticos de estética traduzida em ima-
gem, proporcionando ao público a identi-
ficação com o estilo requintado da sua
imagem gráfica, pois suas idéias são apli-
cadas em temas, como: as grandes cidades
do mundo, as artes, a celebração e o bem-
estar com a vida.

A Absolut teve sua garrafa e seu rótulo
desfilando por vários conceitos, e o pró-
prio produto glorificado, ampliando a ima-
gem de sonhadora, atrativa, enfim absolu-
ta. Nas garrafas apareceram estilizações de
chips de computador, eletrocardiograma,
impressão digital, entre outros. Arte, da-

tas especiais, moda, frutos, filme e litera-

tura fazem a história da publicidade de
Absolut. A mais magnífica estilização da
Absolut são os anúncios representativos
das grandes cidades do mundo. Assim, no
final do ano 2000, a vodka lançou o anún-
cio Absolut Caipiroska e o grande evento
de moda "Absolut Brasil", no Estádio do
Pacaembu, em São Paulo. Houve desfile
de moda, gastronomia, bateria de escola
de samba e, claro, caipiroska feita com
Absolut.

A força da imagem na publicidade há
muito tempo é analisada não somente pe-
las agências, mas por estudiosos nas gran-
des universidades do Brasil e do mundo.
São inúmeras as teses que levantam hipóte-
ses sobre a influência da imagem no consu-
midor. As cores, desenhos, formas e elemen-
tos visuais trabalham na representação desta
imagem na cultura de uma sociedade.

O ambiente dos
negócios publicitários
no século XXI

Na publicidade, a força da imagem for-
malizada com expressão artística e conteú-
do voltado para impulsionar o mercado de
consumo pode ser comprovada nas cam-
panhas de cigarros, que simbolizaram, du-
rante décadas, um estilo de comportamen-
to e movimentaram as maiores verbas do
mercado publicitário.

A moda, a televisão, o cinema e a publi-
cidade são os principais integrantes dessa
roda de imagens e projeções compor-
tamentais, que manipulam o homem-con-
sumidor e espectador.

Atividade polêmica e objeto de paixão
ou ódio, a publicidade é a integrante des-
se sistema cultural, concebida para infor-
mar e persuadir, sempre envolvida com a
cultura dos receptores, ou seja, interage
sempre com o seu público-alvo, para al-
cançar resultados e estimular o mercado a
consumir mais.
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O ambiente dos negócios, cada vez
mais complexo e competitivo, utiliza-se
das novidades tecnológicas e do mundo
da informação para obter cada vez mais su-
cesso e crescimento. A luta para manter o
cliente como eterno consumidor de pro-
dutos ou serviços exige que os conheci-
mentos sobre marketing e comunicação
sejam questionados a cada dia, devido às
mudanças rápidas e radicais que o merca-
do nos apresenta, principalmente nesta úl-
tima década.

A aclamada "sociedade global" cada
vez mais emergente, passa a ser assunto
para as bocas dos leigos, dos folhetins e
dos grandes centros de pesquisa. Impor-
tante para a mídia e para a economia de

todos os países que vivem
nesta "aldeia global" e com-
partilham de relacionamen-
tos comerciais, não poderia
ser diferente o efeito do mer-
cado globalizado nas empre-
sas, nos produtos, nas mar-
cas e na publicidade.

A qualidade, a produção
e a divulgação não são sufi-
cientes para o mercado glo-
balizado. Fundamental para
os comunicadores é a asser-
tiva do Renato Ortiz em Mun-

dialização e Cultura, que oferece indicações
de como a comunicação poderá comportar-
se neste novo século:

Na virada do século, percebemos que os
homens encontram-se interligados, inde-
pendentemente de suas vontades. Somos
todos cidadãos do mundo, mas não no an-
tigo sentido, de cosmopolita, de viagem.
Cidadãos mundiais, mesmo quando não
nos deslocamos, o que significa dizer que
o mundo chegou até nós, penetrou no nos-
so cotidiano6.

A tecnologia fez muito mais pela co-
municação do que podemos imaginar e é

perturbador o fato de um jovem japonês

poder ter acesso à mesma mensagem que
um americano ou um brasileiro.

Se, no início da década, o alinhamen-
to internacional das contas publicitárias
era o grande desafio, comunicar marcas
mundiais regionalmente é a perspectiva
do publicitário ou homem de marketing
deste início de século, que precisa falar
com todas as novas tribos ligadas pela in-
ternet e vender idéias, conceitos, produ-
tos e serviços para pessoas que estão
conectadas, mas espalhadas por estes qua-
tro cantos do mundo.

A dimensão desse desafio evidencia-
se quando consideramos o grande núme-
ro de pessoas que nunca tiveram contato
próximo como o computador. Vender
Coca-Cola é a mesma coisa em qualquer
lugar? O que mudou daquela época que en-
carávamos marcas internacionais como
produtos fabricados por empresas mul-
tinacionais? Qual é a diferença? Por que
pensar uma marca globalizada é diferente
de pensar uma marca que rompe as fron-
teiras regionais?

O cinema fez a marca de cigarros
Marlboro mundialmente conhecida mui-
to antes dos "papas do marketing ameri-
cano" escreverem longos papers sobre a
globalização.

Thierry Baudouin, em seu texto Terri-
tórios da Mundialização, visualiza os pa-
íses do ocidente industrial impondo suas
estratégias para estimular e favorecer a cor-
rida em busca do capital diante da classe
operária e, para justificar-se perante estas
classes menos favorecidas economicamen-
te, inventou a fórmula da globalização,
evolução do imperialismo do século XIX,
que também pretendia ultrapassar frontei-
ras espaciais e sociais.

A comparação desse pensamento com
o visualizado por Gustavo Beyhaut, (histo-
riador/antropólogo e professor do Institut
des Hautes Etudes de L'Amérique Latine
Université Paris III, Sorboune), revela a

6 Renato Ortiz. Territórios da Mundialização, p. 7.
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possibilidade de investigar as transforma-
ções que ocorreram no Ocidente, para abrir
o campo exploratório da globalização pe-
rante a História, para analisar os aspectos
produtivos e organizacionais da economia
atual, sem o ranço ideológico de que a glo-
balização é apenas um novo formato de
neocolonialismo das potências industriali-
zadas da Europa e dos EUA, sobre os países
em busca de desenvolvimento e expansão
do "Terceiro Mundo".

Portanto, administrar grandes marcas
será fonte maior de preocupação neste
"novo" que se apresenta. A utilização ou
não da estética da publicidade deverá ser
analisada, com a preocupação de respei-
tar as potencialidades e as culturas das
cidades, através do estabelecimento de
suas sociedades, no âmbito social, eco-
nômico e cultural.

Considerando o homem um único ser:
econômico, social e cultural, é fato con-
creto que a sociedade mudou nos últimos
dez anos, mais do que em todo o resto do
século, e que este milênio foi muito signi-
ficativo em termos de descobertas e acon-
tecimentos para o homem moderno, para
a ciência, filosofia e economia.

O mundo globalizado sofre das mesmas
epidemias. O homem urbano desgastado
busca a retomada do campo, em direção con-
trária à das décadas anteriores. O emprego já
não garante uma vida digna. A especializa-
ção já não completa o ciclo produtivo.

Jeremy Rifkin7 mencionou durante o III
Encontro Ibero-Americano do Terceiro Se-
tor8, no Rio de Janeiro, que a grande trans-
formação mundial está relacionada direta-
mente com a natureza do trabalho, depois
da era industrial, na era da informação. Seu
grande questionamento está na ilusão do
emprego e nas relações com o mercado e o
governo. Em sua conferência aponta-se o
momento em que Rifkin, presidente da
Foundation on Economics Trends, questio-
na como atualmente a questão do desempre-
go é tratada pelo mercado e pelos governos:

Enquanto os três setores tradicionais -
agricultura, manufatura e serviços estão
se automatizando, assistimos ao surgi-
mento de um novo setor, cujo papel é es-
sencial na era da informação. Trata-se do
setor do conhecimento. Os políticos G os
economistas esperam que possa ser cria-
do igual número de empregos nesse se-
tor, na medida em que são eliminados nos
setores agrícola, manufatureiros e de ser-
viços. Essa é a grande esperança: traba-
lhadores do conhecimento, cientistas, en-
genheiros, técnicos altamente capacita-
dos, escritores e educadores9.

Se a era da informação está acabando
com os empregos, qual seria a solução para
o problema social que toma conta de to-
dos os continentes? Qual é o papel da uni-
versidade que forma profissionais que não
conseguem ser absorvidos pela malha em-
pregatícia do mercado de trabalho? Que
tipo de conhecimento efetivamente está
sendo produzido?

Para entendermos que a nossa realida-
de está mudando, que o comércio abre no-
vas possibilidades no atacado e no varejo
de países sem fronteiras na teoria, mas com
barreiras protecionistas na prática, que não
permitem que a verdadeira globalização
transpire as possibilidades de intercâmbi-
os, precisamos compreender como as em-
presas, os que se utilizam do conhecimen-
to, e as universidades, que deveriam
produzir conhecimento, arquitetam suas
ações sociais, ou seja, exercem o seu papel
e a cidadania em um momento de grandes
transformações.

Já ouvimos dizer que a Nova Economia
transformaria o mundo e a relação dos ho-
mens com o tempo. Muitos pensadores, aca-

7 Autor de mais de trinta livros sobre tendências econômicas,
política, tecnologia e cultura. Economista formado pela
Wharton School of Finance and Commerce, da Universidade
da Pensilvânia.

8 O III Encontro Ibero-Americano do Terceiro Setor foi realizado
no Rio de Janeiro, em setembro de 1996. O objetivo do evento era
discutir o "Terceiro Setor" em suas forma e limites e foi desenvol-

vido pelo Gife - Grupo de Instituros, Fundações e Empresas.
'•' Evelyn Ioschpe (org.). 3a Setor: Desenvolvimento social sus-
tentado, p. 15.
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a nossa sociedade iria trabalhar com idéia
da tecnologia e da informação. Velocidade,
longevidade e prosperidade foram palavras
de grande uso no final do século passado.
Peter Drucker10, um dos pensadores merca-
dológicos americanos, em seu livro A admi-
nistração na próxima sociedade, questiona
a revolução da informação como única cau-
sa da transformação social em voga neste
início de século XXI, porém acrescenta que
além da questão demográfica, o ponto mais
importante de discussão nesta nova socie-
dade é o declínio da indústria como fonte
de riqueza e empregos, o que por conseqü-
ência transforma a força de trabalho e seus

tipos de manifestação.

Durante meio século, de
1950 até a década de 1990,
as empresas do mundo livre,
não comunista, e seus exe-
cutivos podiam ignorar a so-
ciedade, e assim o faziam.
Houve mudanças econômi-
cas e tecnológicas rápidas e
profundas, mas a sociedade
ora em grande parte conhe-
cida. As mudanças tecno-
lógicas e econômicas certa-
mente irão continuar, mas
para conseguir explorar es-

sas mudanças como oportunidades para as
organizações - mais uma vez, com ou sem
fins lucrativos, grandes ou pequenas - os
executivos terão de compreender as reali-
dades da próxima sociedade e basear nelas
suas políticas e estratégias11.

Para alguns segmentos da sociedade se-
ria um crime afirmar que há limites soci-
ais para o crescimento econômico de um
país ou pensando mais globalmente, de
uma sociedade economicamente ativa, po-
rém esses indícios já eram discutidos na
década de 70, no século passado. O siste-
ma capitalista da sociedade de consumo

criou e esmagou a possibilidade de se sa-
tisfazer necessidades, ou seja, para sobre-

viver criou a condição de competitividade
econômica e social para possibilitar a exis-
tência da diferença e da cobiça, da neces-
sidade real e do desejo imaginário.

Assim, o ambiente de marketing e a
publicidade vivem nestes tempos de
globalização e crises. Neste ciclo, a mun-
dialização da economia é uma velha his-
tória. O capitalismo comercial descobriu
a nova divisão do trabalho. A super-estru-
tura mundial de comércio permite fácil
deslocamento, avanço tecnológico e comu-
nicação com todos os lugares do mundo,
e as nossas criações e mensagens para es-
tímulo de consumo podem ser totalmente
distintas de fronteira a fronteira, mas po-
dem ter o mesmo código distribuído pela
rede de computadores mundial.

A Coca-Cola continua querendo domi-
nar o mundo. E as grandes marcas apesar
das facilidades da internet, velocidade de
informação e tecnologia, enfrentam cada
vez mais dificuldades na manutenção de
seus domínios e na conquista da fidelida-
de dos seus novos consumidores.

Nunca se estudou tanto o valor de uma
marca, que vale mais do que os bens físi-
cos das empresas. Sendo assim, adminis-
trar o processo de convencimento do con-
sumidor na lealdade a determinada marca
irá desenvolver atitudes e sentimentos no
público-alvo que poderão mudar todo o
conceito que o target12 tem formatado em
sua memória.

O produto é algo que é feito na fábrica; a
marca é algo que é comprado pelo consu-
midor. O produto pode ser copiado pelo
concorrente, a marca é única. O produto
pode ficar ultrapassado rapidamente; a
marca bem-sucedida é eterna13.

10 Peter Drucker. A administração na próxima socieda-
de, p.55.
11 David Schwerin. A. Capitalismo Consciente, p.153.

12 Target: denominação para foco de segmentação de pú-
blico-alvo, é o conjunto de pessoas que possuem a caracte-
rística exata para consumir determinado produto, o alvo a
ser atingido pelo marketing e pela publicidade,
13 Bemd Schmitt & Alex Simonson. A estética do marketing, p.116.
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Uma vez que a marca é um nome acom-
panhado de um símbolo, o esforço de pro-
paganda para construí-la é muito alto e
custoso. Por isso, a globalização faz publi-
citários, comunicadores e homens de mar-
keting perderem o sono, a cada nova cam-
panha "mundial" a ser lançada.

Reconhecer o público e acompanhar
suas mudanças é o maior desafio para cri-
ação hoje. Quanto mais criativa e emanci-
pada for a publicidade, mais a sociedade
tenderá a sacralizar a novidade. Foram as
primeiras peças inglesas que alteraram vi-
olentamente o padrão estético mundial da
propaganda.

Tudo isso continua a ser uma afirma-
ção nos briefings publicitários, porém di-
vide espaço também com outra percepção
que pode ser desenvolvida pelos consumi-
dores, os diversos tipos de público-alvo,
que deverão consumir os milhares de pro-
dutos lançados todos os dias no mercado.
Um excesso verdadeiro de mensagens pu-
blicitárias será diluído enquanto persuasão.

Em qualquer discussão sobre marke-
ting, alguns assuntos parecem nunca se
esgotar como, por exemplo, a satisfação do
cliente, a realização dos sonhos através da
publicidade, a geração pelo mercado de
consumo dos produtos que lançamos e a
eterna busca dos desejos do pretendido
consumidor.

A primeira década do século XXI está
mostrando que a postura da comunicação
será diferente dependendo do objetivo da
empresa, da marca e do produto para com

o mercado. As análises de participação, o
que já foi feito anteriormente em relação a
imagem e a marca da empresa e do pro-
duto são muito importantes para a com-
posição da estética da nova campanha. E
possível concluir que nunca se acabarão
os formatos e as estéticas para dominarmos
o poder de consumo do nosso público, e
nunca mais será fácil fazer uma campanha
publicitária.

O discurso publicitário muitas vezes já
não encanta mais, e os testes de mercado
não revelam o que o target pensa, mas ape-
nas como age. As ferramentas que parecem
ser tão especiais e eficientes podem falhar.
O mercado-alvo precisa cada vez mais ser
detectado em sua complexidade desde a
estruturação de marketing até a promoção
final. Fatores importantes como a mídia
ideal para ser utilizada, comportamento e
preferências do consumidor, preço para
revendas e para o consumidor final, a me-
dição posterior como recall, a descrição de
como a compra acontece, a preferência de
marca e satisfação do produto e lembrança
de marca fazem parte do dia-a-dia do pu-
blicitário e revelam com quem vão dialo-
gar, a quem tentarão convencer.

A grande questão é que mesmo com todo
esse "aparato técnico", a publicidade é acu-
sada de ser pouco criativa e as técnicas de
marketing direto, invasoras de privacidade.
Constata-se que o público está cada vez mais
difícil de ser captado e ao mesmo tempo,
contraditoriamente, totalmente envolvido
pela mídia e pela imagem.
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