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A maior parte dos gestores, hoje, não sabe responder qual o retorno gerado por suas marcas, 
apesar de constituírem grande parcela do valor das empresas. Basta comparar o valor patrimonial 
àquele negociado em bolsa. A diferença pode ser atribuída aos ativos intangíveis, um dos quais a 
marca.  
 
Mais preocupante do que não serem avaliadas, as marcas são freqüentemente subavaliadas. Por 
apresentarem potencial incerto, investidores atribuem altos riscos aos ativos intangíveis. Quando 
enfim apresentam retornos satisfatórios e acima das expectativas iniciais, percebe-se que estas 
empresas branded foram oneradas com altos custos de capital. 
 
Quando recebi o convite para escrever na Revista About sobre Avaliação de Marcas, logo pensei 
em abordar o assunto sob a perspectiva da sua importância econômica e social, ao invés da sua 
técnica.  
 
Diferentemente do que dizem alguns críticos do branding, defensores da idéia de que marcas 
´´escravizam´´ consumidores e cobram altos premiums de preço, acredito que marcas fazem o 
exato oposto: geram maiores e melhores opções aos seus públicos.  
 
Avaliação & inovação 
 
Marcas são, acima de tudo, promessas de uma determinada qualidade, característica ou ´´jeito 
de ser´´, únicos e diferenciados. Se estas falham no cumprimento de suas promessas, a atenção 
e a preferência dos seus consumidores logo migram para ofertas concorrentes. Ademais, a 
necessidade de diferenciação obriga as empresas a inovarem sempre, buscando manter suas 
promessas atualizadas e competitivas e, portanto, as suas marcas.  
 
Hoje em dia, consumidores querem e exigem que as marcas sejam visionárias e antecipem 
soluções nunca antes imaginadas. Ciclos contínuos de investimentos em inovação geram marcas 
relevantes, benefícios mensuráveis 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 
informações numéricas, as empresas acabam por não destinar investimentos em busca de novas 
descobertas e aplicações, mesmo considerando seu alto potencial de construção de reputação de 
marca.  
 
Ao fazer isso, interrompem um ciclo virtuoso de inovação, que pode significar sustentabilidade e 
sucesso no longo prazo. Contentam-se com pequenas adaptações ou melhorias em produtos ou 
serviços, visando atender a necessidades de curto prazo, tanto dos consumidores quanto das 
empresas, e acabam por não gerar grandes descobertas, 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 marca, por ser esta a entidade que 
evidencia uma filosofia corporativa, aponta uma intenção estratégica, tangibiliza uma atitude e 
constrói relacionamentos.  
 
A sua avaliação é, portanto, uma prática fundamental para oferecer a investidores maiores e 
melhores informações, para que eles possam, então, tomar as suas próprias conclusões sobre os 
retornos esperados. E, assim, não caírem no equívoco de subavaliarem estes importantes ativos.  
 



 
Estudos evidenciam que, em períodos de adversidade econômica, marcas que possuem fortes 
vínculos com consumidores protegem as empresas de oscilações de demanda, diminuindo, 
conseqüentemente, seu risco. Ao não avaliar marcas, as empresas, captadoras ou investidoras, 
estão ignorando uma grande parcela do valor 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 Telefônica, na Espanha, são criativas. 
Inovaram e agregaram um novo capítulo nos seus relatórios anuais exclusivamente para falar das 
marcas.  
 
Avaliação & crescimento 
 
Mas atenção! Isso não é uma apologia às marcas apenas. É fundamental que as empresas 
comecem a publicar em seus balanços, mesmo que de forma ´´criativa´´, por meio de capítulos, 
investimentos em todos os intangíveis: marcas, P&D, pessoal, patentes, know-how, relações com 
clientes, entre outros.  
 
Estou convicta de que informação e transparência minimizam incerteza, reduzem o risco 
percebido, aumentam a confiança dos investidores e potencializam a capacidade de captação de 
empresas, gerando novos ciclos de investimento e novo fôlego para melhorias e inovação. O 
resultado é desenvolvimento e crescimento. E daí, todos lucram. 
 
Fonte: Consumidor Moderno online - acesso em 18/3/2005 


