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Em recente reunião, membros da AMA—American
Marketing Association elegeram dois assuntos co-
mo futuros focos de atenção de profissionais e pes-
quisadores de marketing: a marca como ativo estraté-
gico das empresas e a necessidade de se avaliar os re-
tornos de investimentos em marketing.

A maior parte dos gestores, hoje, não sabe responder
qual o retorno gerado por suas marcas, apesar de elas

constituírem grande parcela do valor das empresas.
Basta comparar o valor patrimonial àquele negociado
cm Bolsa. A diferença pode ser atribuída aos ativos in-
tangíveis, um dos quais a marca.
Mais preocupante do que não serem avaliadas, as mar-
cas são freqüentemente subavaliadas. Por apresenta-
rem potencial incerto, investidores atribuem altos ris-
cos aos ativos intangíveis. Quando enfim apresentam
retornos satisfatórios e acima das expectativas inici-
ais, percebe-se que as empresas branded foram one-
radas com altos custos de capital.
Quando recebi o convite para escrever na Revista do
Anunciante sobre avaliação de marcas, logo pensei em
abordar o assunto sob a perspectiva da sua importân-
cia econômica e social, em vez da sua técnica. Diferen-
temente do que dizem alguns críticos do branding, de-
fensores da idéia de que marcas "escravizam" consu-
midores e cobram altos premiums de preço, acredito
que marcas fazem o exato oposto: geram maiores e
melhores opções aos seus públicos. Com a crescente
variedade de escolhas na maioria das categorias, as
marcas diferenciam os produtos e auxiliam o consu-
midor a tomar decisões de compras com maior faci-
lidade e segurança.

AVALIAÇÃO & INOVAÇÃO

Marcas são, acima de tudo, promessas de determina-
da qualidade, característica ou "jeito de ser"únicos e
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diferenciados. Se estas falham no cumprimento de suas
promessas, a atenção e a preferência dos seus consu-
midores logo migram para ofertas concorrentes. Ade-
mais, a necessidade de diferenciação obriga as empre-
sas a inovarem sempre, buscando manter suas promes-
sas atualizadas e competitivas e, portanto, as suas mar-
cas.Hoje em dia, consumidores querem e exigem que
as marcas sejam visionárias e antecipem soluções nun-
ca antes imaginadas. Ciclos contínuos de investimentos
em inovação geram marcas relevantes, benefícios men-
suráveis à sociedade e altos retornos aos acionistas.
Mas a realidade não é assim tão clara. Pelo alto risco
percebido, retornos incertos, ou pela falta de infor-
mações numéricas, as empresas acabam por não des-
tinar investimentos em busca de novas descobertas e

aplicações, mesmo considerando seu alto potencial de
construção de reputação de marca. Ao fazer isso, in-
terrompem um ciclo virtuoso de inovação, que pode
significar sustentabilidade e sucesso no longo prazo.
Contentam-se com pequenas adaptações ou melho-
rias em produtos ou serviços,visando atender a neces-
sidades de curto prazo, tanto dos consumidores quan-
to das empresas, e acabam por não gerar grandes des-
cobertas, não provocar avanços em tecnologia e não

lançar soluções que podem mudar as nossas vidas.

AVALIAÇÃO & INVESTIMENTO

É praticamente impossível pensar em negócios hoje
em dia sem pensar em suas marcas. Planos futuros das
empresas passam necessariamente pela visão da mar-
ca, por ser esta a entidade que evidencia uma filosofia
corporativa, aponta uma intenção estratégica, tangibi-
liza uma atitude e constrói relacionamentos. A sua ava-
liação é, portanto, prática fundamental para oferecer
a investidores maiores e melhores informações, para
que eles possam tomar as suas próprias conclusões
sobre os retornos esperados e, assim, não caírem no
equivoco de subavaliarem estes importantes ativos.
Estudos evidenciam que, em períodos de adversida-
de econômica, marcas que possuem fortes vínculos
com consumidores protegem as empresas de oscila-
ções de demanda, diminuindo, conseqüentemente, seu
risco. Ao não avaliar marcas, as empresas, captadoras
ou investidoras, estão ignorando grande parcela do va-
lor que poderia ser gerado.
Apesar da impossibilidade de lançar o valor da marca
como ativo no balanço patrimonial das empresas na
maioria dos países, algumas delas,como a Telefónica,
na Espanha, são criativas. Inovou e agregou um novo
capítulo nos seus relatórios anuais exclusivamente pa-
ra falar das marcas.

AVALIAÇÃO & CRESCIMENTO

Mas, atenção, isto não é uma apologia às marcas! É fun-
damental que as empresas comecem a publicar em
seus balanços,mesmo que de forma"criativa", por meio
de capítulos, os investimentos em todos os intangíveis:
marcas,P&D, pessoal, patentes,know-how, relações com
clientes, entre outros. Estou convicta de que informa-
ção e transparência minimizam incerteza, reduzem
o risco percebido, aumentam a confiança dos inves-
tidores e potencializam a capacidade de captação de
empresas, gerando novos ciclos de investimento e no-
vo fôlego para melhorias e inovação. O resultado é
desenvolvimento e crescimento. Desta forma, todos
lucram.


