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Venho dando tantos tapinhas nas minhas próprias costas nos últimos dias que já devo ter estirado 
uns três músculos. Afinal, não é sempre que eu acerto; mas em 2002, quando a rainha do "estilo 
de vida americano", Martha Stewart, passou a ser suspeita de "insider dealing", fui contra a 
opinião pública, prevendo que sua marca sobreviveria e se fortaleceria mesmo que ela fosse 
condenada por práticas ilegais. 
 
Meu argumento era de que as marcas são mais freqüentemente danificadas ou destruídas quando 
não cumprem suas promessas, como quando uma companhia de bebidas ou alimentos se vê 
envolvida em casos de contaminação, ou quando uma companhia aérea é considerada culpada por 
um acidente. 
 
Mas eu disse que se um escândalo não tem relação com a qualidade dos produtos de uma 
companhia, ou seus serviços, os efeitos sobre o patrimônio da marca dessa empresa serão 
limitados. 
 
No caso de Martha Stewart, graças aos livros e colunas de fofocas que lavaram a roupa suja sob re 
seu casamento fracassado e sua postura dura fora da tela, não chegou a ser surpresa para muitos 
fãs que assistiam seu programa na TV, liam suas revistas ou comprava os utensílios de cozinha de 
sua marca, o fato de que havia uma intrigante disparidade entre sua imagem pública de amiga do 
povo e dona-de-casa perfeita, e a realidade de sua vida pessoal. 
 
Como acabou acontecendo, cinco meses na prisão por mentir a investigadores federais serviram 
apenas para tornar Martha Stewart ainda mais fascinante. 
 
Com sua libertação, em 4 de março, recebendo ampla cobertura da mídia, dois novos programas 
de TV no horizonte, um contrato para publicação de um livro ao largo e o preço das ações de sua 
companhia de volta ao níveis pré-escândalo, sua marca parece mais forte do que nunca. 
 
Mas uma dúvida me incomodou em 2002 e continua me incomodando hoje: Martha Stewart é na 
verdade uma marca? Ou, colocando de outra maneira, será que as pessoas, ao contrário dos 
produtos, podem ser marcas de verdade? 
 
Para nos ajudar em uma decisão, vamos fazer o seguinte teste: qual dos nomes seguintes é uma 
marca: Ford, Walt Disney, Jesus Cristo, Tony Blair, Tiger Woods, Sean "Puffy" Combs, Martha 
Stewart? 
 
Antes de responder, precisamos saber o que é uma marca. Os dicionários ainda tendem a definir 
marca meramente como um nome ou marca registrada, mas hoje em dia, é mais freqüentemente 
classificada com algo que representa uma série de valores ou atributos, ou que carrega algum tipo 
de promessa. 
 
A Ford se enquadra nesses critérios e, portanto, fico feliz em declará-la uma marca. Infelizmente, 
porém, ela não é uma pessoa e sim o nome de uma companhia que fabrica automóveis. 
 
É verdade que já houve uma pessoa chamada Henry Ford que deu seu nome à companhia, mas 
um sem número de outros - o senhor Procter e o senhor Gamble, HJ Heinz, King C.Gillette, Wm. 
Wrigley Jr. e muitos outros - também batizaram suas empresas com seus próprios nomes. 
 
Por mais brilhantes que esses empresários possam ter sido, nunca vi ninguém sugerir que essas 
pessoas deveriam ter sido classificadas como marcas. 
 
A prisão tornou Martha Stewart mais fascinante.   



 
O mesmo se aplica a Walt Disney. É verdade que seu nome, por uma série de valores, continua 
sendo associado ao entretenimento familiar. Mas não faz sentido ir mais além e dizer que ele 
próprio era a marca. Se fosse, então a marca teria morrido com ele. 
 
Jesus Cristo certamente representa uma série de valores e invoca uma promessa. Mas é uma 
falácia argumentar que se as marcas representam uma série de valores e Jesus Cristo também 
representa uma série de valores, então Jesus Cristo é uma marca. 
 
É bem possível representar uma série de valores sem ser uma marca - por exemplo, ser um líder 
religioso ou político. Jesus Cristo foi, ou é, a figura carismática cujos ensinamentos inspiraram 
uma das grandes religiões mundiais; mas ele não é uma marca. E muito menos Tony Blair.  
 
Na verdade, o que Jesus Cristo e Tony Blair nos mostram, entre outras coisas, é que nós 
precisamos estreitar nossa definição de marca. O problema com a definição existente é que quase 
tudo no mundo cujo nome começa com letra maiúscula - pessoas, lugares, partidos políticos, 
produtos - se qualifica como marca. 
 
Isso desvaloriza a palavra quase ao ponto de torná-la sem sentido. Portanto, deixe - me dizer o 
que imagino que a maior parte de nós instintivamente sente: que nomes são marcas somente 
quando usados em produtos de marketing ou serviços. 
 
Então, o que dizer de Tiger Woods? Seu nome é usado para vender produtos e serviços; o jogador 
de golfe tem contratos de patrocínio com várias companhias, entre elas a Nike, American Express 
e General Motors. 
 
Mas, mesmo representando uma série de atributos, Tiger Woods não é uma marca. É uma 
celebridade que, por um cachê, endossa as marcas de outras companhias e desse modo empresta 
a elas um pouco de seu nome e personalidade. 
 
Tudo bem. Então o que dizer de Sean "Puffy" Combs, também conhecido como P. Diddy? Ele não 
é só uma celebridade que faz propaganda para terceiros; ele criou sua própria marca de roupas 
urbanas que leva seu nome e nome do meio, Sean John. Na minha cabeça, isso o coloca na 
mesma categoria de Martha Stewart, cujos interesses empresariais estão investidos na companhia 
Martha Stewart Living Omnimedia. 
 
Os dois usam seus nomes e suas imagens públicas para ajudar a vender os produtos de suas 
empresas. Mas só porque eles dão seus nomes às marcas de suas empresas isso não significa que 
eles mesmos subitamente se transformaram em marcas. As marcas são artifícios, edificações, 
significados flutuantes sem nenhum sentido além de seus contextos - e não seres humanos que 
respiram. 
 
Me esqueci de mencionar um outro atributo que define as marcas: consistência absoluta e forjada 
a ferro. Agora olhe para as pessoas: uma hora em alta, outra em baixa; apresentando um 
programa de TV em um determinado dia, na prisão no dia seguinte. 
 
É claro que o nome Martha Stewart é uma marca, mas não a pessoa. Isso faz sentido. Afinal, você 
não exprime uma promessa sendo condenado à prisão por mentir. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 abr. 2005, Empresas/Marketing, p. B2 


