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Para alcançar a liderança é preciso apontar a singula-
ridade da marca. Parece exagero, mas o valor das mar-
cas para o consumidor ocupa reconhecimentos que
nem sempre são definidos a partir da gestão unica-
mente criativa ou técnica da comunicação.

Penetrando nessa última relação com o consumidor,
que muitas vezes c pouco transparente para o profis-

sional de comunicação, a presença em determinado
veículo, num formato específico c num momento
oportuno, cria sentimentos tão significativos quanto
a expressão da mensagem criativa.
É certo que os consumidores reagem às marcas de
acordo com as informações (contatos) que armaze-
nam em suas mentes ao longo do tempo. A partir daí

temos outro registro já conhecido c importante, de
que as marcas existem e permanecem apenas na men-
te do consumidor (lembrança) e, por fim, que ela per-
tence ao consumidor.
Para o anunciante fica uma relação interessante. Ele
investe na propaganda, mas a propriedade de senti-

mento fica diluída,viaja com o consumidor. Se quiser-
mos ilustrar o poder de idealização do consumidor
podemos considerar o que se apresenta na figura"Di-

mensao da Marca'.'
A identificação e a escolha natural da marca pode acon-
tecer, por exemplo, por meio da familiaridade com:
1 — o leque de "BRAND EXPERIENCES"positivas em

relação à marca;
2 — soluções criativas de anúncios, comerciais, ex-
pressões das embalagens, ações no PDV etc.
3 — presença nos veículos de comunicação com do-
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minância e competência editorial significativas para

a marca;

4 — formato tático de mídia que represente um com-

portamento e personalidade diferenciada da marca até

mesmo em relação ao seu concorrente, muitas vezes

presente na mesma edição com o formato tradicio-

nal de veiculação.

Os meios e os veículos são selecionados pela mídia e

adquiridos pelos consumidores porque trazem, inde-

pendentemente das informações, sentimentos. Quan-

do a presença acontece no outdoor é porque a marca

estará na rua, a céu aberto, preparada para todos os ti-

pos de olhares dos espectadores a qualquer momento.

Ao veicular nos meios impressos, as marcas estarão

compactuando com assuntos sensíveis de credibilida-

de, opinião, de públicos influenciadores em suas co-

munidades, seus amigos e sua família. A marca estará

tendo a visão de públicos segmentados, com valores

diferenciados.

A inserção de mensagens na TV e no rádio dentro de

seus programas, com seus enredos, envolvimento e ar-

tistas, penetra no mesmo contexto. A marca passa a

atuar, registrar na cabeça e talvez no coração do con-

sumidor a satisfação ou a tristeza daquele momento

editorial. Não com a mesma intensidade, é claro, na

medida em que o telespectador ou ouvinte pode se-

parar a mensagem comercial, mas não deixa de estar

num contexto emocional ao receber os argumentos

de venda da marca.

Todas essas características de sentimentos dos meios

são consideradas no planejamento de mídia, mesmo

que de maneira sutil, e farão parte do posicionamen-

to, da personalidade, do social da marca. Afinal, estan-

do presente recebe um valor agregado a cada aparição.

Embora estejamos longe ainda de fórmulas milagrosas

de avaliações de sentimentos no contexto da comu-

nicação, não vamos esquecer que os mais modernos

estudos técnicos de mídia, já implantados no Brasil

pelos institutos Ipsos-Marplan e Ibope, trazem exa-

tamente informações dos hábitos e assuntos de inte-

resse preferidos pelos consumidores e que nos apro-

ximam de interpretações de sensibilização muito in-

teressantes.

Os planos de mídia levam em consideração interpre-

tações além das tradicionais análises de grupos socio-

econômicos. Afinal, produtos são feitos em larga escala

nas indústrias, mas as compras são realizadas indivi-

dualmente e são balizadas em sentimentos adquiridos

no contato com idéias, conceitos e significados expres-

sos com naturalidade na veiculação.

REVISTA DO ANUNCIANTE - ANO VIII Nº 74 - JUNHO DE 2005

E

34

Fonte: Revista do Anunciante, ano 8, n. 74, p. 32-34, jun. 2005.




