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A alquimia das marcas
Britânico residente em Miami, Mark Batey gosta de se intitular um “alquimista de marcas”. Ele recorre às suas 
experiências como consultor de branding e professor de psicologia organizacional para desvendar os significados das 
marcas. Diretor regional da Draftfcb para as contas da Kraft Foods na América Latina, Batey é professor na escola de 
negócios ESCP, em Paris, e na Universidade de Fabra, em Barcelona. Falou recentemente no Centro Universitário 
Belas Artes, em São Paulo, quando conversou com Meio & Mensagem. 

Por jonas furtado jfurtado@grupomm.com.br

marca é muito maior, muito mais rico 
e complexo. Uma marca é um agrupa-
mento de significados na mente das 
pessoas. Seu significado sempre foi cria-
do entre empresas e consumidores. O 
fato é que talvez seja interessante ter 
um diretor de significado da marca pa-
ra orquestrar tudo isso, sobretudo em 
um momento de redefinição do signi-
ficado da marca. O termo ‘posiciona-
mento’ soa um pouco manipulativo e 
é originário da época em que pensáva-
mos em conversações de uma via só, da 
empresa para o consumidor. Este ter-
mo começou a ser usado para produ-
tos, mas, quando o mundo financeiro se 
deu conta do valor das marcas, passou 
a associar o posicionamento às marcas. 
O significado de uma marca está na ca-
beça do consumidor.

As mArcAs e A crise

As marcas têm a tendência de atuar de 
acordo com os tempos. Durante a reces-
são que tivemos nos Estados Unidos, dois 
ou três anos atrás, notei algumas mudan-
ças. Quando passamos por períodos re-
cessivos, as pessoas tendem a achar que 
tudo era melhor no passado. Então, algu-
mas marcas passaram a investir no retro 
branding, relançando embalagens anti-
gas e utilizando esse conceito na publi-
cidade. É como voltar no tempo, uma re-
ação psíquica natural das pessoas  fren-
te aos tempos difíceis. Do ponto de vista 
do mercado externo, no caso de marcas 
bem ligadas à cultura americana, como 
Mc Donald’s, as pessoas associam as mar-
cas às notícias sobre as fontes desses pro-
dutos. Muito depende, também, de como 
a marca se comportou no passado. Ori-
ginalmente, a Coca-Cola faz parte das 
coisas típicas americanas, mas, em cer-
to ponto, praticamente se desligou disso. 
Em outros países, as pessoas percebem a 
Coca-Cola como uma marca próxima. Is-
so acontece, sobretudo, pela decisão da 
empresa de descentralizar muitas das de-
cisões de marketing e publicidade, confe-
rindo à marca uma imagem mais muito 
mais local. Quanto ao futuro, temos que 
ver quão forte será o que virá por aí, pa-
ra analisar os impactos sobre as marcas 
(americanas).

A mArcA BrAsil

Comparando a situação americana 
com a do Brasil, penso que alguém de-
veria fazer uma tarefa mais forte com a 
marca do País. O Brasil é muito mais do 
que seus velhos clichês. Mas, no mundo 
das marcas, se você não narra sua pró-
pria história, outros o farão. Isso é bom, 

sociais são como o boca a boca correndo 
à velocidade da luz. Elas, sem dúvida, 
ajudaram a criar novas comunidades de 
marcas. Mas há grifes que nunca preci-
saram das redes sociais para ter as suas 
comunidades, como Harley Davidson 
e Lego. Os grupos de proprietários de 
uma moto Harley sempre foram muito 
ativos; fazem eventos, convenções, en-
contros. As mídias sociais são mais um 
canal de comunicação para eles. 

PosicionAr x fAzer sentido

O conceito de posicionamento é 
apropriado para produtos, mas total-
mente inadequado quando se trata das 
marcas. Posicionamento enfatiza a for-
ma como um produto resolve proble-
mas – necessidades, lacunas, atribu-
tos, assim por diante. O significado da 
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mas desde que narrem a história correta. 
A marca-país da Alemanha ou da França 
ajuda marcas como Audi e Chanel. Ho-
je, o cenário brasileiro é oposto ao ame-
ricano. Para mim, o Brasil é a nova terra 
das oportunidades, um bom candida-
to a substituir os EUA nesse papel mun-
dial. Estou falando, claro, de uma situa-
ção macro. Há tantas coisas boas acon-
tecendo nesse País que algo deveria ser 
feito para resolver problemas como cor-
rupção e burocracia.

mídiAs sociAis 

Atrevo-me a dizer que as mídias so-
ciais vêm recebendo uma importância 
exagerada no mundo do branding. Não 
digo que as mídias sociais não tenham 
importância, mas temos que manter o 
bom senso. Estamos falando de uma 
nova ferramenta, uma nova platafor-
ma. As mídias sociais não são uma pa-
naceia, não substituem nada: elas de-
vem amplificar o que acontece com as 
mídias tradicionais. Não se trata de ter 
uma estratégia separada para as mídias 
sociais, mas sim de desenvolver uma es-
tratégia convincente da marca e de ex-
plorar depois como as mídias sociais se 
encaixam neste plano global. As marcas 
continuam a ser construídas da mesma 
maneira que sempre foram: através da 
experiência da marca e da sua comuni-
cação. A maior contribuição das redes 
sociais é fomentar o diálogo com seus 
usuários e fãs. 

BocA A BocA digitAl

O boca a boca sempre existiu. A di-
ferença é que hoje há uma ferramenta 
para ele se propagar muito mais rapi-
damente e com maior alcance. As redes 

Mark Batey, diretor regional da Draftfcb
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