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Pelo menos uma década de pesquisas haviam provado às grandes montadoras americanas que o 
desenvolvimento de um projeto de carro híbrido (movido a gasolina e eletricidade) não era uma 
idéia racional. Além do custo alto, os benefícios que poderiam gerar para o meio-ambiente eram 
mínimos. Isso, no entanto, não impediu a japonesa Toyota de lançar seu carro híbrido que, 
imediatamente, se transformou num sucesso de vendas no mercado norte-americano, gerando 
inclusive aumento de vendas dos outros modelos da marca.  
 
A explicação, segundo Marc Gobé, diretor-presidente do Desgrippes Gobé Group, uma das dez 
maiores empresas de branding do mundo, com escritórios em Nova York, Londres, Bruxelas, 
Tóquio, Hong Kong e Seul, não está num possível erro das pesquisas, mas na moderna relação do 
consumidor com a marca que, a cada dia, envolve mais emoção.  
 
"A Toyota conseguiu capitalizar a visão emocional de uma empresa que se preocupa com o meio 
ambiente e ganhou uma posição de onde dificilmente será desbancada, apesar da entrada de 
outras montadoras neste nicho de mercado", afirma.  
 
Gobé, um dos criadores do conceito de "marca emocional", defende uma posição até radical. Para 
o especialista, "já não basta ser uma marca reconhecida, mas é preciso ser uma marca amada". 
Gobé participa como convidado especial da festa de 20 anos da TV1 Comunicação e Marketing, 
empresa criada pelo jornalista Sergio Motta Mello com foco no mercado corporativo.  
 
A TV1 Comunicação e Marketing iniciou 2006 com a conquista de clientes importantes como a 
conta de eventos da Volkswagen e as contas de internet e endomarketing da Brasil Telecom, 
entre outras. Espera crescer 20% este ano.  
 
Hoje a empresa é formada pelas divisões TV1 Video, TV1 Eventos, TV1.Com, TV1 Editorial e 
MultiTV1, um centro de implantação de soluções de comunicação integrada.  
 
"A TV1 tem um DNA tecnológico", diz Mello. "Nascemos como uma produtora de vídeo, na fase de 
consolidação do VHS e depois fomos acompanhando a segmentação e multiplicação de mídias, a 
chegada da interatividade das plataformas moveis", completa. "Por isso resolvemos comemorar 
nossos 20 anos com foco exatamente na evolução da comunicação e do marketing razão do nosso 
convite a Marc Gobé."  
 
Gobé participa hoje de um painel, para convidados da TV1, com Amália Sina, presidente da Philip 
Morris, Luíz Seabra, sócio-fundador da Natura, Luís Lara, sócio-diretor da Lew,Lara, e Sérgio 
Motta Mello, diretor-geral da TV1.  
 
Gobé, que nas últimas décadas, desenvolveu estratégias para marcas como Coca-Cola, Reebok, 
Versace, Lancôme, Starbucks, IBM, Victoria’s Secret, Godiva e Gillette, identifica seis tendências 
fundamentais para as marcas no futuro - elas só terão bons resultados se estiverem voltadas para 
o ser humano integral, com o envolvimento emocional e diferenciado do cliente.  
 
Gobé criou também o conceito de "brandjam", para caracterizar a gestão das marcas neste novo 
ambiente do marketing um a um. Usando o jazz como metáfora, Gobé diz que será preciso aliar 
inovação com o domínio de várias linguagens e mídias, para modelar experiências de marca 
memoráveis.  
 
"Como numa ‘jam session’ os gestores de marca terão que harmonizar competências e idéias 
diversas para criar soluções inovadoras e experiências memoráveis para o consumidor", afirma.  
 
 



 
                                                                                                                                                                                         ARTE.GAZETA 

 
 
Para o especialista, a marca adquire um "appel" cada vez mais fundamental e pode ter a sua 
tanto um país - considera que uma marca país forte é fundamental para a economia - como 
empresas regionais, já que com a internet o consumidor está em toda parte. "Há exemplos 
fantásticos de marcas como a Nokia, que redefiniu a imagem da Finlândia."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 


