
O Valor da Marca na vida das empresas 
Pedro Souza 
 
A marca, ativo da empresa considerado com intangível não material, pode ser considerado um 
medidor de desempenho de uma determinada companhia no mercado em que atua. Como isso 
não é suficiente para os empresários mais gulosos, foi necessária uma saída para avaliar a 
atuação de seu empreendimento no mercado brasileiro, considerando todos os setores da 
economia e esse foi o papel da BrandFinance, empresa especializada em consultoria de 
avaliação e gestão de marca, em parceria com a Gazeta Mercantil. Depois de uma pesquisa 
minuciosa, o ranking das marcas mais valiosas do Brasil, referente ao ano de 2007, foi 
apresentado pelo sócio e presidente da BrandFinance, Gilson Nunes, em um evento onde 
figuraram representantes das principais empresas do mercado brasileiro. Para ele, o Brasil é 
um país em que as marcas de consumo são muito mais valorizadas, pois existe todo um 
processo emocional relacionado aos produtos, levando em conta que os consumidores 
atribuem boa parte dessa emoção à marca. 
 
Nunes tem um pensamento sobre o valor da marca e argumenta que todas as ações que a 
empresa realiza acaba por refletir no mesmo. "Valor de marca é a síntese da relação do 
mercado com a empresa, onde todos os passos da companhia causam influência ", comenta. 
 
Para visualizar melhor o valor que a marca representa para uma empresa, Nunes lembra que 
existem estudos mostrando que, em termos gerais, 66% do valor das empresas são originados 
de ativos intangíveis e a marca representa, em média, 65% desses ativos. 
 
O ranking das 100 Marcas mais valiosas, publicado pela Gazeta Mercantil no dia 29 de agosto, 
foi produzido através da metodologia Royalty Relief. Esse método trabalha considerando a 
estimativa da receita líquida e a determinação e aplicação de uma taxa de royalty 
"comparável" sobre ela. O Royalty Relief é bastante utilizado para definir taxa de royalty em 
caso de licenciamentos, transferência de ativos entre empresas e ranking público. 
 
Além disso, também são considerados para fins de resultados os indicadores 
produtos/serviços, preço, marketing e comunicação, governança corporativa e 
responsabilidade social, serviços ao consumido, pós-venda, canal de distribuição, e dados 
econômicos como eficiência, margem operacional e rentabilidade. 
 
O estudo incluiu tantos as empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), 
quanto as que não têm papéis no mercado aberto. Já no momento de calcular os valores das 
marcas, foram estabelecidos os seguintes critérios: valor de mercado da empresa - no caso 
das listadas na bolsa -, taxa estimada e histórica do crescimento de vendas, estrutura de 
capital próprio e terceiro, taxa de desconto refletindo o risco da marca, entre outras. 
 
Também como ferramenta para chegar ao resultado do estudo, foram feitas 5.200 entrevistas 
em sete capitais do País. 
 
A marca Bradesco foi a vencedora do ranking e aparece na tabela com o valor de R$ 7,306 
bilhões, levando em consideração que a empresa foi avaliada em R$ 58,874 bilhões, o valor da 
marca em relação ao valor da empresa representa 12%. Levando-se em consideração o 
ranking referente ao ano de 2006, a marca Bradesco evoluiu o máximo que podia, uma vez 
que naquele ano ela aparecia em segundo lugar. 
 
Marcas de relacionadas a instituições financeiras foram as mais citadas entre as dez primeiras 
do ranking. A marca Banco do Brasil foi cotada na ordem de R$ 7,133 bilhões, subindo da 
quarta posição em 2006 para ocupar agora o segundo lugar. Banco Itaú apareceu na sexta 
posição e seu valor foi de R$ 6,228 bilhões. Os outros integrantes das dez primeiras 
colocações são Ambev, Volkswagen, Nestlé, GM/Chevrolet, Petrobras, Vivo e Oi/Telemar. 
 
Gilson Nunes ressalta que no Brasil as marcas de consumo possuem um componente 
intangível que mexe com a emoção do consumidor, tanto que elas são relacionadas ao status. 
A pessoa utiliza o produto com a marca e se sente jovem, responsável, atlético, entre outros 



atributos. "Esse efeito torna a marca mais valiosa, já que as pessoas utilizam o produto pela 
marca". Ele compara o mercado nacional com o internacional. "No exterior as marcas de luxo 
têm um consumo muito maior do que no Brasil. O mercado nacional é totalmente diferente do 
internacional, onde a pessoa, por exemplo, compra uma Ferrari pela marca, que por vezes é 
confundida com o negócio.  
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Fatores determinantes no valor da empresa 
Marianna Pedrozo 
 
Produzir a imagem de uma marca no mercado requer planejamento, estruturação e 
conhecimento do público-alvo. É a marca que está à frente de uma organização para atrair a 
atenção dos consumidores, seja por meio de publicidade, como também através das 
prateleiras de supermercados e lojas. Para o coordenador de projetos da FGV Projetos, João 
Paulo Villela, a marca é um dos fatores determinantes para o valor de uma empresa, já que 
com a ascensão da marca no mercado, a empresa vende seus produtos e gera lucratividade. 
 
Gazeta Mercantil - O que é marca? 
 
A marca é a identidade que se quer dar a uma empresa, ou seja, o consumidor ao olhar para a 
marca imediatamente verá a identidade da empresa com seu compromisso, seja de qualidade 
ou serviço de alta excelência. Dessa forma, na hora da opção de compra, o consumidor dê 
preferência à marca com a qual ele está mais confortável e também por estar mais presente 
em sua mente. Hoje, a marca tem um papel especial no processo de produção e construção de 
valor dentro da cadeia, já que quem cria o valor para a empresa é o cliente e à medida que o 
cliente tem uma marca bem fixada em sua mente, provavelmente dará preferência a ela na 
hora da compra. O conceito chamado "share of mind", resume esses pontos e é uma das 
maneiras como se pode dimensionar o posicionamento de uma empresa ou produto no 
mercado. Se eu perguntar qual a primeiro nome de pasta de dente que lhe vem à mente? 
Agora, se eu fizer esta pergunta para 100 pessoas, será possível realizar um ranking de "share 
of mind" de pasta de dente. Eu saberei, então, como determinada marca se posiciona na 
cabeça do consumidor e isto me permite obter uma medida de como esta marca está no 
mercado, e quão forte ela é. 
 
Gazeta Mercantil - Como uma marca deve ser planejada e estruturada ? 
 



A marca deve ser planejada e estruturada, mas isto é uma ação de longo prazo e requer 
grandes investimentos. A formação e a consolidação de uma marca leva tempo. O principal 
ponto do planejamento é ter um posicionamento claro, ou seja, como a empresa quer ser 
percebida pelo mercado. Há basicamente dois tipos de posicionamento, o primeiro em que o 
empresário quer ser visto como um empreendedor "competitivo "- ter um produto com 
características semelhantes aos demais, mas quer ser percebido como o mais barato - e o 
segundo, em que o empresário quer se destacar pelo "produto diferenciado" - nesse caso o 
cliente estará disposto a pagar um valor a mais, pois percebe e reconhece um diferencial nesse 
artigo. Hoje há uma grande preocupação nas organizações que trabalham com produtos 
"diferenciados", pois o que foge do padrão nesses casos é a marca e ela nada mais é, do que 
credibilidade e confiança na técnica e tradição da empresa. O consumidor irá fazer sua 
escolha, de acordo com sua percepção em relação à marca e também pelo status por possuir 
uma determinada marca. Para construir a imagem é necessário a excelência dos processos. 
Dentro desses processos incluo, a comunicação direta ou com o mercado, o atendimento ao 
cliente, a qualidade dos bens oferecidos, pois é isto que vai construir uma imagem e por fim 
uma marca, resultando posteriormente em reputação. 
 
Gazeta Mercantil - Cada marca possui um valor de mercado? Quais são os métodos 
de mensuração? 
 
Como a marca é um bem intangível, para avaliar seu valor de mercado pode-se utilizar 
diversos métodos. De acordo com a lei contábil atual é possível que se coloque o valor da 
marca como um ativo da empresa, um artigo intangível valorável e essa valoração possui seus 
critérios. Assim, um dos critérios utilizados para avaliar o valor da marca é o quanto se foi 
investido. Outra forma de avaliação é por meio do percentual da perda do fluxo de caixa 
gerado, atribuído especificamente à marca, e no caso de uma decisão de compra os cálculos 
são feitos ele é tomado por base. Há também um outro critério, que avalia o valor da marca 
através de seu valor de reposição, ou seja, quanto custaria para refazer esta marca do zero. 
 
Gazeta Mercantil - Na sua opinião qual é o método mais eficaz? 
 
Uma maneira justa de avaliar o valor de uma marca é realizar uma média ponderada de dois 
ou três dos métodos citados - investimentos, fluxo de caixa gerado e valor de reposição --, 
levando-se em consideração as particularidades do negócio que está sendo avaliado e também 
ponderando o grau de relevância de cada método, de acordo com o foco do negócio analisado. 
Para fazer esta avaliação é preciso conhecer o setor de atuação da empresa, visto que a marca 
está dirigida para um público-alvo. A Coca-Cola e a Brahma são casos em que o público é 
muito amplo, mas há marcas como a Accor que seu foco são pessoas que se hospedam em 
hotéis, é preciso se ter um alvo definido, para que a marca possa entrar na mente do 
consumidor e, consequentemente, ser percebida com um diferencial. 
 
Gazeta Mercantil - O faz uma marca ser valiosa ? 
 
O valor da marca é relativo, depende do público-alvo a que ela se destina. É fundamental 
analisar e avaliar uma marca com a clareza a respeito do público-alvo que ela vai atingir. 
Neste caso, o aspecto em questão é o da "competitividade". Ao se falar de marcas neste 
quesito, fala-se de setor. Até porque a Perdigão não compete com a Telefônica, como também 
a Petrobras não pode competir com a Vivo. Abordar o quesito "competição" significa olhar, por 
exemplo, para o Banco Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, dessa forma se está falando de 
mercado e analisando o valor da marca dentro de um mesmo setor e público-alvo. Para dizer o 
quanto uma marca é valiosa no mercado é preciso abstrair o aspecto de competição, pois se 
está questionando seu valor na cadeia da organização por meio dos métodos de avaliação - 
investimentos, fluxo de caixa gerado e valor de reposição. O conceito do "share of mind" 
também se enquadra neste universo, pois se avalia a marca tanto no próprio segmento como 
em seu nicho de mercado. 
 
Gazeta Mercantil - O leva uma marca a destacar no mercado? 
 



Leva tempo e um investimento alto. Se uma marca atinge um nicho de mercado muito restrito, 
com certeza ela demorará menos tempo para ascender no mercado, já que se investe nos 
meios de comunicação que direcionados diretamente um público específico. Se o produto é de 
consumo geral, o investimento é muito mais alto e o tempo bem maior. Como por exemplo, no 
caso da aguardente Sagatiba, o empresário fez um investimento para tornar a marca de 
qualidade conhecida para, a partir daí voltar sua atenção para a exportação. O público-alvo é 
restrito, representado apenas por pessoas que gostam de aguardente. Em dois anos, a 
Sagatiba se estabeleceu como uma marca que teve muito investimento. Agora se pegarmos 
uma nova pasta de dente, provavelmente ela vai levar de cinco a dez anos para se 
estabelecer, pois este produto é de uso comum e atinge a população como um todo. 
 
Gazeta Mercantil - O que leva uma marca há permanecer por um longo período no 
mercado ? 
 
A percepção do mercado em relação à qualidade dos produtos e da marca e este 
reconhecimento resulta na permanência da marca no mercado. A propaganda, a promoção e a 
presença da marca são pontos importantes para fazer com que o produto se fixe na cabeça do 
consumidor e a marca se torne conhecida. O objetivo da propaganda é criar atributos e 
associar o produto àquela marca, além de criar no cliente a vontade de compra. A Embraer é 
uma organização que tem uma missão agressiva para deixar sua marca sempre presente e 
lembrada. A permanência da marca é então o contínuo trabalho de torná-la visível reforçando 
constantemente seu posicionamento. 
 
Gazeta Mercantil - Qual é o primeiro passo para implementar uma marca no 
mercado? 
 
Primeiro a marca precisa reforçar um posicionamento. Em relação à área têxtil, o Magazine 
Luiza não vende marca, mas sim roupas de baixo preço e qualidade aceitável, além da 
variedade. Agora se a empresa deseja vender "marca", está se falando de lojas de grife e de 
preços que podem variar de três a dez vezes, mas ao olhar ambos os produto nota-se que são 
muito próximos. No entanto, no vestuário de grife há uma marca e processos que o levam a 
ser considerado dessa forma como os estilistas, as cadeias de lojas, o ambiente das lojas. 
Assim é possível ver uma percepção na diferença de público. Não é possível fazer as duas 
coisas ao mesmo tempo: ter um posicionamento de diferenciação e de custo. A empresa deve 
então se fixar na marca ou na diferenciação - público amplo ou nicho. Se a empresa não tiver 
um posicionamento muito claro, a marca não faz sentido, sendo claro o desastre da 
implementação da marca. 
 
Gazeta Mercantil - A mídia auxilia na prospecção de uma marca? 
 
É a mídia, com seus diversos tipos de plataformas - televisiva, impressa, mala direta ou 
contato com os funcionários - que colocam na mente do consumidor o nome e a imagem de 
uma marca. É muito direta essa relação entre o desenvolvimento de produção de uma marca e 
a mídia, sendo que uma das formas de avaliar os valores da marca é o quanto a empresa 
investiu em publicidade. 
 
Gazeta Mercantil - É importante que a empresa mantenha também um bom 
relacionamento com seus funcionários, já que são eles que desenvolvem o produto e, 
por conseqüência, a marca? 
 
Cada vez mais o bom contato com os funcionários é um fator diferencial para a empresa. 
Como a marca é gerada por excelência de processos que por sua vez dependem dos 
funcionários, se eles não estão satisfeitos dificilmente irão transmitir essa excelência em 
atendimentos aos clientes. Hoje, tão importante, quanto o cliente ser bem atendido, é o 
funcionário ter orgulho e um sentimento de realização em trabalhar na organização. Pode-se 
resumir isto como uma cadeia de construção de valor, pois não se constrói uma imagem sem 
ter processo de excelência e não se estrutura um processo de excelência sem ter sistemas e 
pessoas cultivados. 
 



Gazeta Mercantil - Qual o momento mais apropriado para o lançamento de uma 
marca? 
 
No final de ano, as datas estipuladas pelo comércio são picos de consumo, esta pode ser uma 
estratégia da empresa para o lançamento de produtos.. Entretanto, não existe um momento 
mais apropriado para lançar uma marca, pois a marca não é uma coisa sazonal e sim 
permanente. 
 
Gazeta Mercantil - No mercado atual, em que a globalização expandiu o número de 
empresas e produtos em âmbito mundial, quais são os recursos que o empresário 
deve utilizar para que sua marca fique em evidência? 
 
No cenário de globalização o setor é extremamente importante e é preciso muito investimento, 
como é o caso da Procter&Gamble. A Sagatiba, por exemplo, utiliza-se da marca Brasil, pelo 
fato de o País ser referência em qualidade de aguardente. Dessa forma, o empresário está 
utilizando a marca do produto na percepção de Brasil, sendo produtor de excelência desse 
produto. Já a Embraer virou um caso de sucesso por sua tecnologia de qualidade, permanência 
no mercado e variedade de produtos sendo reconhecida no mercado de aviação. 
 
Gazeta Mercantil - O que leva uma marca a mudar de nicho? 
 
O caso da Hering é um bom exemplo. A empresa mudou seu posicionamento, anteriormente 
caracterizado como de baixo custo e de escala bem como produzir malhas de boa qualidade e 
baratas. A empresa ao mudar sua posição estratégica agregou valor à marca e criou uma rede 
de lojas e um departamento comercial para estender a linha de produtos. Atualmente não se 
vê mais a Hering como produtora de malhas de qualidade e baixo custo, mas sim como uma 
produtora de produtos diversos e preços médios. A Hering pegou a imagem que ela já tinha no 
mercado, de uma empresa estruturada com qualidade, e se colocou no posicionamento de 
cadeia de lojas de distribuição e com isso agregou valor ao negócio. Há empresas que operam 
somente com a marca.. Essas empresas constroem uma marca e com esta imagem agregam 
valor aos produtos. Este é o caso da Unilever, qualquer produto que ela agregue à sua linha, 
como uma margarina, a Unilever já tem um valor adicional. Na indústria automobilística cada 
vez mais as montadoras estão terceirizando. A Ford é um exemplo. Ela terceirizou os 
fabricantes e o foco agora é trabalhar a marca. 
 
Gazeta Mercantil - Na sua opinião quais marcas se estruturam melhor no mercado? 
 
No Brasil, no setor bancário, seria o Itaú e o Bradesco. Eles partiram do foco de população de 
baixa renda e hoje o Bradesco tem um grande trabalho para se dissociar desta imagem como 
também aproximou-se do Itaú. Na área de consumo, na minha opinião, a Lojas Americanas 
alia variedade a baixo preço. Ambev, Alpargatas e Embraer são outras marcas que tiveram 
uma boa estruturação. Já em âmbito internacional a marca de maior destaque é a Coca-Cola. 
Nas classes C e D, acredito que o trabalho do Magazine Luiza ao atingir a baixa renda é uma 
marca de excelência. 
 

 
Leia mais: 
 
Valorizar apenas o produto não é garantia de sucesso 
Luiz Carlos Lucena 
 
É famosa a citação quando se fala de marcas do caso Gilette, o nome de produto que virou 
sinônimo de lâmina de barbear.Outras marcas conseguiram esse resultado - Omo, para o 
sabão, Brahma, Antarctica e Skol para a cerveja. Isso não significa, no entanto, que o sinal 
identificador de um produto represente o valor real de uma marca. A afirmação é de Hiran 
Castello Branco, presidente do Conselho Nacional de Propaganda e sócio-diretor da Giacometti, 
que traz no seu nome a "marca" Propaganda e Arquitetura de Marca. "Uma marca pode ser 
conhecida e não ter maior valor", diz. "E pode transcender isso e mudar de patamar, virar um 



símbolo, carregado de conteúdo". Hiran cita a Cruz Cristã como a marca mais conhecida da 
humanidade como exemplo. 
 
Para o publicitário, quantificar o valor de uma marca é muito difícil, pois envolve critérios 
diferenciados. Hiran concorda que hoje a marca é o bem mais valioso de uma empresa - "os 
ativos fixos podem se tornar obsoletos ou a empresa pode encomendar a produção de 
terceiros, como a Nike, e cuidar apenas da marca", diz. "Mas quantificar com critérios como o 
"top of mind" é redutivo" - a marca pode ser a mais lembrada, mas essa lembrança pode ser 
negativa, não traz valor à marca. 
 
Identidade 
 
Um case conhecido é o de uma tradicional marca de produtos eletrônicos cujas três letras do 
nome se transformaram em piada jocosa, pela falta de qualidade nos produtos. 
 
"A intensidade emocional que a marca tem com o público é fundamental", afirma. "Ás vezes a 
empresa pode até ter prejuízo no balanço, mas sua marca continua valorizada. O grau de 
magnetismo para chamar o cliente e não o concorrente é que importa". 
 
Um grande valor incorporado a uma boa marca é também a valoração que ela traz para o 
produto, lembra Castello Branco. 
 
Um caso típico nessa relação são os produtos do mercado de moda: uma calça jeans de uma 
marca famosa pode custar até 80% acima de outra similar comprada em um magazine; a 
bolsa Louis Viton é apenas sonho para o consumidor comum. 
 
Nomes famosos sempre alavancaram marcas e aqui lembramos em outro extremo o caso 
espetacular do IPO realizado pela OGX, a companhia da área de petróleo do empresário Eike 
Batista, que mostra até que ponto um homem consegue se confundir com sua marca. Eike 
criou uma série de empresas que têm o X como marca EBX, MMX, JPX, OGX. Segundo ele, o X 
é um fator multiplicador, acelera a criação da riqueza. 
 
Sem furar um poço sequer, a OGX conseguiu captar em junho R$ 6,7 bilhões na abertura de 
capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), como que transferindo para a empresa a 
marca do empresário que ficou conhecido como empreendedor de sucesso e hoje um dos 
homens mais ricos do mundo 26º lugar no ranking, segundo a revista americana Forbes, 
superando nomes-marcas tradicionais no Brasil como os Dinis (Pão-de-Açúcar) e os Ermirio de 
Morais (Votorantim). O valor da empresa despencou logo depois, também influenciado pela 
presença na mídia de forma negativa do nome Eike Batista.Voltou a se recuperar e continua 
valorizando, mesmo porque a OGX caminha na pista aberta pela Petrobrás como uma das mais 
importantes empresas mundiais da área de petróleo e embalada pelas notícias positivas das 
descobertas de óleo na camada pré-sal. A "marca" OGX mostra que algumas vezes criador e 
marca se misturam e se beneficiam ou se comprometem conforme o momento. 
 

 
Leia mais: 
 
A importância da opinião do consumidor poder ser decisiva  
Pedro Souza 
 
Elevar o valor da marca de uma empresa pode parecer apenas mais um ponto da estratégia de 
marketing e publicidade, mas na realidade essa manobra depende de toda uma atividade que 
a empresa desempenha. "O público-alvo é um dos agentes decisivos no valor da marca, isso 
porque o consumidor é um dos indicadores de retorno das marcas", diz o diretor da Agência 
Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos (ApexBrasil) Maurício Borges. 
 
A marca, que é considerada um ativo intangível, representa boa parte do valor total de 
mercado das empresas. Para o presidente da América-Latina da BrandFinance, Gilson Nunes, 
"a marca é tão importante que pode ser considerada um ativo estratégico para a empresa". Ele 



ressalta que estudos comprovam que 66% do valor de mercado das empresas, em geral, são 
equivalentes aos ativos intangíveis (patentes, franquias, nomes, marcas etc.), e desse 
universo, cerca de 65% são atribuídos ao valor de mercado das marcas. 
 
Comparativo de valores 
 
De acordo com os resultados da pesquisa, a maioria das empresas que trabalham diretamente 
com o consumidor tem marcas que representam uma boa fatia do valor de mercado da 
empresa. Já as marcas das empresas do setor de indústria pesada são menos valiosas se 
comparadas com o valor da companhia. 
 
Como exemplo das empresas que trabalham diretamente com o consumidor, o Grupo Pão de 
Açúcar, que detém a décima segunda marca mais valiosa no Brasil, de acordo com a pesquisa 
da BrandFinance, é dono de uma marca Pão de Açúcar que representa no valor de R$ 4,73 
bilhões o que representa 56%, do valor da empresa, que em 2007 ficou em R$ 8,52 bilhões. 
 
O estudo mostra ainda que a Petróleo Brasileiro S/A possui um valor de mercado na ordem de 
R$ 364,37 bilhões, já a sua marca, a Petrobras, foi cotada em R$ 6,2 bilhões, ou seja, 2% do 
valor de mercado da companhia. O mesmo acontece com a Companhia Vale do Rio Doce. O 
valor da empresa foi calculado em R$ 278,98 bilhões e a marca Vale equivale a apenas 2% 
dessa ordem, ou seja, R$ 4,9 bilhões. 
 
O valor da marca pode ser considerado a síntese da relação da empresa com os seus 
consumidores e investidores, no caso de capital aberto. "Hoje, os consumidores representam 
aproximadamente 80% na mensuração do valor das marcas", afirma o diretor da Apex. Ele 
complementa que a empresa tem de perceber o retorno dos clientes e trabalhar com "máxima 
transparência com acionistas e consumidores". 
 
A marca McDonald's ficou cotada na 66º posição no ranking da BrandFinance e segundo o 
vice-presidente de marketing da empresa no Brasil, Mauro Multedo, "a marca é uma 
conseqüência das ações que a empresa faz". 
 
No setor da telecomunicação, a marca Vivo ficou classificada em 9º no ranking, sendo que na 
pesquisa do ano passado, referente ao ano de 2006, conseguiu apenas a 22ª posição. Formada 
pelos acionistas Portugal Telecom e Telefonica de Espanha, a empresa está no mercado 
nacional desde abril de 2003 e possui 40 milhões de clientes. O valor da marca representa 
27%, R$ 5,81 bilhões, do valor total da empresa.Para o vice-presidente executivo de 
marketing da Vivo, Hugo Janeba, saber como a marca está avaliada em relação às demais do 
Brasil é "super representativo para a empresa, levando em consideração que esse resultado 
reflete o retorno para a companhia, e daí é possível avaliar se as ações estão tendo efeito 
positivo ou negativo". 
 

 
Leia mais: 
 
Marca Brasil ajuda a projeção de empresas no mercado externo 
 
Durante a cerimônia de apresentação do ranking das 100 Marcas maio valiosas do Brasil, o 
diretor de negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento 
(ApexBrasil), Maurício Borges, apresentou o projeto de construção da "Marca Brasil" para os 
grupos setoriais de empresas que querem entrar no mercado de exportação. A Marca Brasil foi 
criada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 2005. 
 
Maurício Borges explicou que o objetivo da Marca Brasil é atribuir um valor e promover os 
produtos brasileiros que são exportados e desta forma estimular outros países a ter uma nova 
ótica sobre o que é produzido por empresas brasileiras que atuam como exportadoras. 
 
Para exemplificar o trabalho de promoção, Borges ressalta que alguns países são conhecidos 
pela qualidade de produtos específicos. "Quando você pensa em um país que tenha uma certa 



potência na produção de automóveis, automaticamente você associa a imagem da Alemanha, 
por exemplo. Quando se pensa em tecnologia e eletrônica, o Japão é um dos países que é 
lembrado por uma alta qualidade nesse setor". 
 
Borges apresentou alguns pontos que atrapalhavam o processo de promoção das marcas no 
exterior, entre eles os erros conceituais sobre o processo de construção de marca, a falta de 
uma política integrada na gestão de marca entre governo e setor privado e, por fim, a falta de 
cultura no meio empresarial no que diz respeito a gestão de marcas para o mercado externo. 
 
"Nós trabalhamos com cerca de 60 setores do mercado brasileiro e nosso objetivo é mostrar 
para os outros países que nossas marcas possuem tecnologia, qualidade e vários outros 
atributos que credenciam-nas a concorrer no mercado internacional", diz. 
 
A ApexBrasil é vinculada com o Ministério do Desenvolvimento. Fundada em novembro de 
1997, por Decreto Presidencial, a agência funcionou como uma gerência especial do Serviço 
Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (Sebrae) até 2003, ano em que se tornou 
um serviço social autônomo. O seu principal objetivo é o de inserir empresas no mercado 
internacional, aumentar o volume de produtos vendido no exterior e abrir novos mercados, 
além de consolidar os atuais. A partir de 2007, a estrutura organizacional da agência foi 
ampliada com as unidades de Planejamento, Gestão do Conhecimento e Apex Internacional. A 
ApexBrasil recebe projetos de entidades ou grupo de empresas e, no caso de aprovados, entra 
com 50% do valor necessário para a execução do plano. 
 
Hoje existem 64 projetos em execução, com 4.438 empresas sendo atendidas pela ApexBrasil. 
 
Essas companhias são na maioria, cerca de 75%, micro e pequenas empresas, com até 99 
funcionários, espalhadas em 728 municípios do território nacional. Como demonstração de 
bons resultados, as exportações das empresas que integram os projetos da agência 
apresentaram crescimento de 27,5%, no período de janeiro a maio de 2008, em relação ao 
aos cinco primeiros meses de 2007. Esses resultados ficaram 8,1 pontos percentuais acima da 
taxa de exportações totais realizadas no mesmo período. 
 

 
Leia mais: 
 
Os parâmentros que balizam as avaliações 
Ivan Pinto 
 
"Eu não saberia viver sem Kolynos!" Foi isso que a avó de uma aluna minha da ESPM disse à 
neta, quando comprou um estoque para durar 25 anos, seu esperado tempo de vida, do creme 
dental que usara desde criança, ao temer que a Colgate Palmolive retiraria Kolynos do 
mercado para sempre e, não apenas, por 4 anos, como exigira o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE). 
 
O vínculo entre consumidores e marcas é mais forte do que a razão explica: outro creme 
dental de uma empresa como a Colgate Palmolive desempenharia suas funções a contento. 
Mas, para aquela senhora, Kolynos não era um produto. Era a memória, talvez, do 
relacionamento afetivo com os pais que a ensinaram a escovar os dentes, ou do primeiro 
namorico confiante no frescor do hálito "Ah!" que marcou a publicidade brasileira ao mexer 
mais com sentimentos do que com cáries. O emocional é um crucial componente do 
relacionamento do consumidor com a marca, às vezes maior do que a percepção do 
desempenho. Por motivos alojados nas mentes e nos corações, as marcas são o mais forte elo 
da empresa com os consumidores. Mas, foi somente a partir dos anos 80 que as empresas se 
conscientizaram do verdadeiro valor das marcas para os resultados dos seus negócios. 
Naquela década, dispara a liberdade econômica e política em cada vez mais países. Ganha 
força o empreendedorismo e, com isso, proliferam as marcas, gerando o fenômeno da "cauda 
longa" e da disputa pela preferência do consumidor. As fronteiras se tornam permeáveis, o 
fenômeno se globaliza. 
 



Empresas com marcas estabelecidas, detentoras de participações de mercado significativas, 
são cobiçadas por outras, interessadas em novos mercados, mas conscientes dos enormes 
custos, tempo e risco necessários para começar do zero. O preço de aquisição de empresas 
proprietárias de marcas fortes cresce para um múltiplo do seu patrimônio líquido que excede o 
tradicional "good will". Na raiz, o enorme valor de outro patrimônio: as marcas dessas 
empresas, cujos valores surpreendem os que têm pouco contato com a nova e vital faceta da 
gestão empresarial, a gestão das suas marcas, ou "branding". 
 
Hoje, várias consultorias divulgam avaliações dos valores das marcas tidas como as mais 
valiosas do mundo e de certos países. Essas avaliações são úteis. Mais úteis ainda, são as 
avaliações contratadas a essas mesmas (ou outras) consultorias para apoiar decisões sobre 
compra e venda de empresas ou marcas individuais, ou royalties para licenciamento de 
marcas. Por utilizar dados internos, essas avaliações são mais precisas. Ainda assim, avaliar 
uma marca não tem a precisão de uma auditoria contábil de patrimônio. Cada consultoria tem 
critérios próprios e, portanto, alguma subjetividade que requer compreender a metodologia de 
uma, ao escolher a consultoria. Vide a valiosíssima marca Coca-Cola. Três recentes relatórios 
lhe atribuem valores de US$ 43 bilhões, US$ 58 bilhões e US$ 65 bilhões. Avaliar marcas é 
crítico para decisões envolvendo o patrimônio empresarial. A tecnologia democratizada tende a 
tornar negligíveis as diferenças de desempenho de produtos concorrentes e terceirizar 
produção é comum: o patrimônio das instalações de produção despenca, o valor da marca 
sobe como porcentual do valor total da empresa. Marcas têm um enorme valor, que aumenta 
a cada dia, como instrumento de conquista e retenção de consumidores e clientes 
corporativos. Perpetuar a marca e aumentar o seu valor é crucial para assegurar os objetivos 
empresariais. O ambiente empresarial "darwinista" que vivenciamos hoje, em que sobrevivem 
os mais aptos, exige um refinamento continuado dos instrumentos e habilidades de gestão das 
marcas. E conhecer o seu valor monetário é cada vez mais importante para que a empresa 
saiba quanto depende delas.  
 

 
Leia mais: 
 
Bradesco chega ao topo do ranking 
Silvia Rosa 
 
O comprometimento com a satisfação dos clientes, o investimento em ações socioambientais e 
preocupação com a qualidade dos produtos e serviços têm agregado valor para a marca do 
Banco Bradesco, contribuindo para que ele fosse eleito a marca mais valiosa do Brasil, 
segundo estudo da consultoria BrandFinance em parceria com a Gazeta Mercantil, referente 
aos resultados de 2007. O banco, que ficou em segundo lugar no ranking referente a 2006, 
tem adotado métodos de avaliação interna do valor de sua marca. Segundo Moacir Nachbar 
Junior, diretor da área de contadoria geral do banco, a marca, entendida como um dos ativos 
intangíveis mais importantes da instituição, tem ganhado importância dentro do grupo, 
avaliada em 2007 , segundo o estudo em R$ 7,306 milhões, respondendo a 12% do valor de 
mercado do banco, que alcançou R$ 58,874 milhões. Nachbar destaca que nem sempre o valor 
da empresa no mercado de capitais reflete o valor real da companhia e que a marca tem 
contribuído para agregar valor para os ativos. "A gestão do valor da marca, passada por 
percepções qualitativas para os investidores, tem permitido melhorar a performance da 
empresa", diz. Para o vice-presidente executivo do banco, Sérgio Socha, a imagem do banco 
reflete tanto o crescimento da sua atuação no mercado financeiro e na sociedade. Com forte 
atuação na área de educação, por meio da Fundação Bradesco, o banco criou cerca de 45 
escolas, investindo ao todo mais de R$ 230 milhões nesse projeto. Outra iniciativa do banco na 
área de sustentabilidade foi a criação do Banco do Planeta e da Fundação Amazonas 
Sustentável, criada em parceria com o governo do Estado do Amazonas. Presidida pelo 
empresário Luiz Fernando Furlan, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a 
fundação tem como objetivo principal preservar uma área de 17 milhões de hectares, 
contribuindo com aporte inicial de R$ 20 milhões, comprometeu-se a repassar outros R$ 50 
milhões nos próximos anos. O projeto também envolve o lançamento do "Bolsa Floresta", com 
o repasse de recursos às famílias locais para não desmatar a área do entorno que habitam. 
"Temos um longo histórico em ações socioambientais, o que nos permite estar listados no 



Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo e no Dow Jones 
Sustainability Indexes", diz Socha. O banco também tem sido uma das maiores instituições 
privadas no apoio ao esporte e na formação dos jovens de comunidades carentes, investindo, 
entre outras ações, no patrocínio do time de vôlei feminino de Osasco, por meio da Finasa, 
além de patrocinar atletas como o nadador Thiago Pereira. O banco também tem forte atuação 
na área cultural, patrocinando o Festival de Inverno de Campos de Jordão e o Cirque du Soleil. 
 
Com 28.982 pontos de atendimento no em território nacional, além de cinco agências e sete 
subsidiárias no exterior, o Bradesco emprega 84.224 funcionários. No ano passado, duas 
campanhas publicitárias marcaram as ações do banco na mídia, ambas da agência 
Neogama/BBH: "120 razões para ser cliente completo" e outra que ligava o Cirque du Soleil 
(espetáculo Alegria) aos produtos e serviços da instituição. 
 
Entre os dez 
 
Além do Bradesco, outros bancos se destacaram no ranking das marcas mais valiosas, com o 
Banco do Brasil que ficou em segundo lugar e o Itaú em sexto. 
 
O estudo inclui empresas que estão e também as que não estão listadas na Bolsa de Valores 
de São Paulo (Bovespa). "Esse é um fator importante, uma vez que empresas relevantes no 
mercado não estão listadas na bolsa", comenta o sócio e principal executivo da BrandFinance 
na América do Sul, Gilson Nunes. 
 

 



 
 

Leia mais: 
 
Projeto Brasil país do futuro é lançado em São Paulo 
Cida Pacheco 
 
Inspirado pelo nascimento de seu primeiro filho, há quase dois anos, o jornalista e escritor 
Thales Guaracy decidiu estruturar um projeto para falar ao coração do povo brasileiro e 
mostrar que o País pode ter um futuro com crescimento sustentável. O projeto recebeu o 
nome de Brasil País do Futuro e o objetivo é reunir empresários, entidades privadas para 
mostrar que o legado do Brasil é o brasileiro e que por mais que o tempo passe e o país ganhe 
notoriedade em âmbito mundial, o Brasil será sempre um país do futuro. "Se daqui a 10 anos, 
o Brasil já for considerado um país do Primeiro Mundo, mesmo assim ele será um país do 
futuro", salienta Guaracy. 
 
Uma das primeiras atitudes adotadas por Thales Guaracy foi registrar a marca e a partir daí 
passou a estruturar o projeto e submetê-lo a amigos e especialistas entre eles Luiz Lara, um 
dos sócios da Lew Lara, agência que no passado criou a campanha O Melhor do Brasil é o 
Brasileiro. 
 
Diante da boa repercussão de sua idéia, o jornalista levou a diante seu projeto e no dia 29 de 
agosto, durante o evento As 100 Marcas Mais Valiosas, realizado em São Paulo, ele anunciou 
oficialmente o lançamento. "A decisão de lançar o programa neste momento é para convidar 
os empresários a apoiar uma idéia", enfatiza Thales Guaracy. 
 
As iniciativas do projeto Brasil país do futuro já estão estruturadas e a partir de agora devem 
sair do papel para ganhar as ruas. A primeira delas é uma campanha publicitária que será 
veiculada em âmbito nacional. Para tanto, Guaracy espera firma parceria com que será 
realizada em parceria com a mídia e com empresários para viabilizar financeira as peças 
publicitárias. 
 
Além disso, a partir do primeiro semestre de 2009 será realizada uma série de eventos 
setoriais para tratar de assuntos como gestão pública, sistema tributário, tecnologia, energia 
entre outro. Desses eventos sairão propostas e sugestões que posteriormente serão levadas 
ao conhecimento do governo. "Vamos colocar para o governo, sugestões de políticas 
concentras", explica Guaracy que acrescenta: "precisamos de um projeto de país". 
 
Selo de qualidade 
 
Ao apresentar seu projeto Thales Guaracy sonha alto e sua expectativa é fazer do projeto 
Brasil país do futuro uma chancela que empresários possam utilizar em seus produtos. Ele 
conta que haverá a possibilidade de licenciamento de produtos, nos quais a marca Brasil país 
do futuro será um selo de qualidade. Ele informa que poderão ser licenciados material escolar 
e roupas. 
 

 
Leia mais: 
 
Fator decisivo para a compra do produto 
Luiz Carlos Lucena 
 
Quando colocou o seu sinal nos produtos, o artesão medieval já utilizava o que se 
convencionou chamar de marca, o símbolo que identifica imediatamente um fabricante. Na 
contemporaneidade, o predomínio da marca na vida de uma empresa é inquestionável. A 
marca é fator de decisão de compra, determina o valor da empresa e do produto, influi nas 
cotações da Bolsa. O Bradesco, primeiro no ranking das 100 Marcas mais valiosas do Brasil 
realizado pela Gazeta e pela consultoria BrandFinance, é meticuloso quando trata do assunto. 
Maior banco privado da América Latina, com cerca de 170 milhões de transações todos os dias 



com clientes de mais de 52 milhões de contas, em 28.982 pontos de atendimento no País, o 
banco do logotipo vermelho vê a marca com um conceito financeiro, um ativo intangível, mas 
faz como que um trabalho científico para quantificar dentro de cada segmento de business o 
valor que a marca representa. Ou seja, identificar em cada nicho de negócio o peso que a 
marca tenha na decisão do cliente, para aplicar a estratégia de marketing adequada e 
monitorar esse processo. 
 
Moacir Nachbar, diretor do departamento de contabilidade - a área de finanças é grande 
responsável por essa estratégia, junto com marketing e a frente de negócios do banco - usa o 
termo tracking para nomear o trabalho de acompanhamento e feedback da marca no mercado. 
"O tracking nos orienta nas estratégias a serem adotadas, permite aferir se o marketing 
adotado para cada segmento agrega valor econômico à companhia", diz. O terceiro passo é 
passar a percepção da marca para o público, e nesse ponto entra toda a política de 
comunicação e marketing da organização, que passa pela publicidade e por campanhas 
diferenciadas que associam o nome Bradesco. 
 
Essa estratégia coloca o Bradesco na frente do ranking segundo Nachbar a marca valorizou 
mais que duas vezes nos últimos dois anos. 
 
Grande salto 
 
Em destaque no ranking está a Unimed, que marca um espantoso salto da 110ª para a 46ª 
posição. Segundo Stephan Younes, gerente de marketing, desde 2001 a diretoria da empresa 
passou a entender que marca é um ativo da organização e começou a investir no 
reposicionamento da marca no mercado. "O setor de saúde é regulado, não podemos mexer 
nos produtos e no preço, então estruturamos um trabalho de gestão da marca", diz. 
 
O executivo lembra os passos tomados pela empresa: primeiro com a identidade visual, já que 
um levantamento mostrava que a marca Unimed estava sendo aplicada com mais de 2 mil 
formas diferentes. Assim a empresa construiu a "arquitetura da marca", definiu e regulou a 
forma de aplicar o seu nome. A partir do design, a empresa passou a reposicionar a marca no 
mercado, colocando o nome Unimed na pauta dos médicos. Com 377 cooperativas em todo o 
Brasil, a empresa desenvolveu intenso trabalho de comunicação, que procurou minimizar a 
relação da marca com a doença e potencializar sua aproximação com a questão da saúde. "É 
uma mudança paradigmática no setor", ressalta Younes, "deixamos de lado a doença e 
passamos a falar de coisas positivas, de qualidade de vida, preocupação sócio-ambiental". 
 
Com esse trabalho, a marca Unimed passou a ser veiculada além do corredor médico, em 
shows, nos estádios de futebol. A empresa patrocina 21 times de futebol, está presente nos 
jogos para-olímpicos, aparece no Carnaval do Rio, na praia. "O sistema Unimed não fala mais 
em apelos funcionais, fala no plano como forma de viver melhor", diz o gerente de marketing. 
"E envolve a diretoria e o funcionário para que ele possa agir como embaixador da marca". 
 
Agora a empresa instituiu um "brand center" -, centro de relacionamento da marca com seu 
público -, que vai ampliar a relação com o consumidor através de outros canais; internet e a 
comunicação tradicional. 
 
"Marca para a Unimed é estratégia", lembra Younes, ressaltando os resultados que esse 
investimento traz para a empresa: crescimento do market share para 32,4% em nível 
nacional, contra 3% do concorrente mais próximo, diminuição sensível no número de 
reclamações, sete anos como marca de confiança e empresa que mais médicos gostam de 
trabalhar. Além do "top of mind", que mantém por 15 anos consecutivos. 
 
Apenas estratégia 
 
A Localiza não vê em algum trabalho pontual a sua entrada no ranking - saiu da 120ª para a 
95ª posição -, mas sim como resultado de uma iniciativa que está no DNA da empresa, afirma 
a gerente de comunicação corporativa, Priscila Duarte. "Marca é estratégia, é vista como um 
ativo na empresa". 



 
O zelo pela imagem é o quarto princípio na escala de importância dos valores da empresa, diz, 
e permeia todo um processo que inclui o atendimento, a apresentação dos funcionários, a 
integridade dos processos, o zelo pelas instalações, a qualidade da frota. 
 
"A Localiza quer um posicionamento premium em seu mercado, por isso desde o lavador de 
carros à liderança da empresa, qualquer pessoa que tenha impacto junto à marca tem papel 
importante. Na cadeia de valor da Localiza, todo mundo interage para zelar pela imagem da 
empresa", explica Priscila. 
 
Diferenciação 
 
Fora do circulo de empresas mais íntimas do consumidor, a Usiminas, da área de siderurgia, 
também apresenta uma trajetória interessante. O setor tem empresas com tradição, "nomes 
que se confundem como próprio processo de industrialização", diz a superintendente de 
Comunicação Social, Ana Gabriela Dias Cardoso, para lembrar que a diferenciação é que 
conduz a política da Usiminas em relação à sua marca. Segundo a executiva, as marcas na 
indústria siderúrgica têm solidez, mas o setor é dinâmico, passa por fusões e aquisições e por 
padrões de demanda crescentes que requerem das marcas posicionamentos diferentes, 
impensados até pouco tempo quando se pensa em aço apenas como commoditye.E é nesse 
nicho que a Usiminas procura se colocar. 
 
"A Usiminas é uma empresa não apenas sólida, mas atualizada tecnologicamente, com uma 
rede de serviços (logística, beneficiamento, distribuição) de padrão internacional. A marca 
Usiminas está continuamente buscando o valor agregado, o estado da arte, o alto rigor técnico 
que transforma produto em solução. O mercado percebe isso, garante à empresa um patamar 
financeiro consistente e a liderança no segmento", afirma Ana Gabriela. 
 
A Usiminas foi a primeira siderúrgica das Américas a ser incluída, no ano passado, no Índice 
Dow Jones Global de Sustentabilidade, da Bolsa de Nova York. Os critérios não passaram 
somente por ter boas práticas de governança, responsabilidade social ou gestão de riscos, mas 
também por ter uma marca sólida, lembra a executiva. "Da mesma forma, a empresa não 
teria alcançado a posição de "grau de investimento" das três mais importantes agências de 
avaliação de crédito do mundo (Moody’s, S&P e Ficth Ratings) com uma marca incapaz de 
transmitir credibilidade e compromisso com o futuro", diz. 
 

 
Leia mais: 
 
A influência no mercado de capitais 
Valéria Ignácio 
 
A força de uma marca está no potencial de geração de valor que a empresa tem no futuro. 
Para mensurar esse valor, uma simples avaliação contábil não é referência suficiente. 
Enquanto valor intangível, a marca reúne uma série de pressupostos de excelência, da 
qualidade do gerenciamento do seu ciclo operacional aos produtos e serviços que oferece. "O 
que vai definir o preço da ação no mercado de capitais é o resultado financeiro presente do 
fluxo de caixa futuro", assinala o vice-presidente da Associação dos Analistas e Profissionais de 
Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) SP, Reginaldo Alexandre. 
 
No entendimento do economista e analista de investimentos, apesar de ser um valor 
intangível, a marca carrega um conjunto de variáveis tangíveis em sua composição, de 
instalações físicas a projetos e planejamento de investimentos,da estrutura de controles 
internos e processos gerenciais e de informação à confiabilidade de seu sistema contábil.Além 
desses elementos, atributos intangíveis como capital intelectual, governança corporativa, 
sustentabilidade e inovação são determinantes da força de uma marca. 
 



Todos esses elementos estão presentes na equação que irá determinar o desempenho de uma 
empresa no mercado de capitais. "O potencial de geração de resultados econômicos é o que 
importa na dinâmica de negócios", avalia Alexandre. 
 
Para o consultor financeiro da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 
Financeiras (Fipecafi), Luiz Jurandir Simões, os profissionais do mercado financeiro não se 
deixam levar apenas pela publicidade ou comunicação das qualidades intangíveis das 
empresas no momento dos IPOs (Initial Public Offering), sigla em inglês para Oferta Pública 
Inicial. "Vamos direto aos números para avaliar se a empresa construiu tangibilidade futura a 
partir de aspectos estruturais e estratégicos atuais. Sem muita conversa", sentencia. 
 
Ele afirma que a coerência dos objetivos estratégicos da empresa ao longo do tempo, "para 
construir o dia-a-dia", é um indicador relevante da sua saúde e permite uma projeção 
confiável de resultado potencial, de capacidade de gerar resultados financeiros. A não-
coerência compromete, enfatiza. Simões cita como exemplos casos em que as empresas 
divulgam políticas de sustentabilidade e não têm engenheiros ambientais em seus quadros ou 
falam da excelência do setor de recursos humanos e sofrem inúmeros processos trabalhistas. 
 
Mercado maduro e exigente 
 
Com a revitalização do mercado de capitais brasileiro na última década, e especialmente a 
partir de meados de 2002, a captação de recursos através da emissão de ações na bolsa 
superou os R$ 50 bilhões em 2007. O crescimento de IPOs que ultrapassou a marca de 60 
operações - contribuiu para um volume total de negócios de quase R$ 1,2 trilhão no ano 
passado. Até agosto deste ano, os registros de negócios já alcançam R$ 979 bilhões, segundo 
informações da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). 
 
Para o vice-presidente da Apimec SP, merece destaque o alargamento da base do mercado 
brasileiro, com a alta da Bovespa em 2007, pelo quinto ano consecutivo. Além disso, os 
avanços institucionais a partir da nova legislação das sociedades anônimas é outro fato que 
aproxima o mercado de capitais nacional do padrão internacional de contabilidade, "com uma 
direção clara de aprimoramento". 
 
Esse contexto positivo estimulou o investidor doméstico e fez com que ele se tornasse mais 
sofisticado. Segundo dados da Bovespa, o número de participantes pessoa física no mercado 
acionário saltou de 155 mil em 2005 para 529 mil até julho deste ano. 
 
Daí a relevância que se confere à força das marcas no momento da abertura de capital. Ou 
seja, a saúde da marca leitura de maior rentabilidade e menor risco irá interferir diretamente 
na negociação de seus papéis com mais freqüência e maior valor. Histórico de crescimento, 
planejamento estratégico, lucratividade, capacidade competitiva e governança corporativa são 
atributos de avaliação imediata pelo investidor. Se apresentados com a devida transparência, 
esses elementos permitirão a segurança e a atratividade necessárias para a realização do 
negócio. Associações positivas 
 
"Se o conjunto de associações positivas, que revela uma identidade positiva da empresa, tiver 
uma comunicação adequada, está garantida a força da marca", aponta o coordenador de 
Gestão de Marcas no MBA da Escola Superior de Propaganda e Marketing e diretor da Top 
Brands, Marcos Machado. Ele diz que não existe uma consolidação metodológica para 
mensurar o valor das marcas, mas concorda que a projeção de valores e da capacidade de 
gerar lucros no presente e no futuro é a principal regra na ótica do mercado investidor. 
 
O consultor chama a atenção para os diferentes segmentos de atuação das empresas e 
especificidades daí decorrentes que podem impactar na valoração das marcas. Segundo 
Machado, setores voltados para o consumo final, com apelo emocional mais forte, como moda 
e cosméticos, por exemplo, têm mais capacidade de agregar maior valor à marca. Já no caso 
de setores commoditizados, como o de minérios e produtos agrícolas, a tendência é apresentar 
um valor percentual de intangíveis menor diante de valores globais de negócio gigantescos. 
 



O segmento de serviços está entre os mais sensíveis na gestão dos ativos intangíveis. 
Segundo o administrador de empresas e consultor José Roberto Martins, da GlobalBrands, a 
avaliação das marcas das instituições bancárias brasileiras é um exemplo claro disso. Donos 
das marcas mais valiosas do mercado, alguns bancos tiveram, no ano passado, remuneração 
até três vezes menor que seu valor contábil na negociação de papéis na Bovespa. "A tendência 
é que o valor das empresas, incluindo suas marcas, seja muito maior que o valor dos livros e, 
até mesmo que o valor de mercado", observa. 
 

 
Leia mais: 
 
Globalização gera oportunidades 
 
Considerado uma das principais autoridades mundiais do marketing, Don Edward Schultz 
concedeu entrevista exclusiva para a Gazeta Mercantil onde apresentou detalhes de sua 
vivência no que diz respeito à construção da marca em um mundo globalizado. Em breve Don 
Schultz trará ao mercado seu mais recente trabalho, o livro Building Customer Brand 
Relationships, um compêndio destinado a atualizar o ensino de marketing, cujo lançamento 
está previsto para o segundo semestre de 2008, nos Estados Unidos. 
 
Gazeta Mercantil - O que deve nortear o trabalho de construção de uma marca em 
ambiente globalizado? 
 
As marcas e a construção das marcas estão se tornando fatores cada vez mais importantes na 
economia global. Agregar valor de longo prazo sustentável pareceria crítico, tanto para as 
firmas quanto para os países onde estão localizadas. Como a importância da cultura aumenta 
em todo mundo, pode-se apenas especular sobre como o valor das marcas de nações 
industriais orientadas para a cultura poderia entrar em declínio e serem substituídas por 
marcas de países mais novos e empresas encontradas no modelo dos mercados emergentes. A 
esta altura, parece que apenas a Índia e as empresas indianas estão preparadas para obter 
lucro com as atividades de suas marcas. A Índia parece ser o único mercado emergente onde 
tanto a marca quanto o país podem lucrar com a agregação do valor da marca. Mas apenas o 
tempo irá dizer se as empresas indianas ou seus compatriotas em outras economias 
emergentes podem ou irão otimizar suas oportunidades. É isso o que torna o mercado de 
marcas tão excitante. 
 
Gazeta Mercantil - Quais as orientações para empresas de países emergentes que 
pretendem se aventurar nos mercados internacionais. 
 
As marcas e a construção de marcas em mercados emergentes são questões críticas. 
Aparentemente, toda organização de marketing em cada mercado emergente, particularmente 
nos países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), tem o sonho de se tornar a próxima gigante 
de marcas globais, como Unilever, Toyota ou Coca-Cola. Com estrelas nos olhos, é freqüente 
trilharem o que consideram ser o mesmo caminho usado por essas marcas gigantes para 
atingir o nirvana das marcas, ou seja, altas classificações na Financial Times/Brand Finance ou 
tabelas similares. Adotam ou adaptam o que acreditam ou o que ouviram de consultores 
externos e gurus de marcas ser os ingredientes necessários para construir uma marca global, 
ou seja, enormes orçamentos publicitários, criatividade sofisticada, particularmente na TV, 
embalagens avançadas, programas de relações públicas do tipo conversa de bebedouros 
d’água para "produzir boatos", e assim por diante. A próxima coisa: todos esperam sucesso 
instantâneo. Lembre-se: são economias emergentes, empresas emergentes e marcas 
emergentes. Elas não têm tempo para esperar ou desperdiçar e certamente não têm interesse 
ou recursos em seu ciclo econômico para desenvolver planos de longo prazo. Um número 
excessivo de concorrentes em um número excessivo de mercados estão em seus calcanhares. 
Assim, elas vão seguindo o conselho e instruções dos gurus de melhores práticas, tipicamente 
indivíduos com importante experiência em marcas de empresas com dez ou vinte anos de 
idade e, basicamente, oriundas de mercados bem estabelecidos e desenvolvidos. Os resultados 
globais desses construtores de marcas novatos são, freqüentemente, um desastre. Houve 
alguns sucessos notáveis, ou seja, Haier da China, Infosysis da Índia, Embraer do Brasil e 



casos semelhantes. Mas houve igualmente muitos fracassos que nem foram notados, porque 
morreram no processo de criação em seus mercados locais .No ano passado, visitei mais de 20 
países, pelo menos metade deles definidos como "emergentes", ou seja, os grandes: China, 
Índia, Brasil, México, e os menores também, Guatemala, Tailândia, Slovênia, etc. Durante 
essas visitas, desenvolvi um ponto de vista sobre marcas e construção de marcas. Fiz muitos 
testes em mercados emergentes para acreditar que a idéia apresenta alguma ressonância. 
Assim, aqui está uma forma de considerar as marcas e a construção de marcas em economias 
emergentes. Nos últimos 200 anos, um modelo básico de desenvolvimento industrial produziu 
a maior parte do progresso econômico. As nações condutoras do modelo foram inicialmente o 
Reino Unido e a Europa Ocidental, ou seja, França, Alemanha e Itália. O modelo se baseava 
em firmas nacionais usando os recursos naturais do país, transformando-os em produtos 
manufaturados, e, então, diferenciando-os com nomes de marca. Vimos o surgimento da 
indústria automotiva alemã (Mercedes-Benz, BMW e Audi. No Reino Unido, foi a Rolls Royce, 
Wedgewood e a Twining. As firmas da França e Itália se concentraram em produtos agrícolas 
(vinho, espumante, champagne e presunto de Parma), moda (Channel e Armani). Mas todos 
usaram, basicamente, o mesmo modelo. Desenvolver produtos. Construir marcas e promovê-
las E, a partir de uma forte base nacional, exportar essas marcas para o resto do mundo. O 
desenvolvimento promocional das marcas permitiu à empresa agregar valor de consumo a 
produtos básicos, gerando vendas e lucros adicionais. Esses então voltavam ao proprietário da 
marca onde geravam enormes ganhos econômicos para a empresa e para o país sede. Na sua 
maioria, essas marcas desenvolvidas no mercado nacional, quando exportadas, tendiam a 
levar consigo a cultura do país. O modelo básico era convencer os consumidores em outras 
nações a aceitar os produtos desenvolvidos, juntamente com a cultura que os gerou e os 
apoiou. Um exemplo notável é a indústria de entretenimento dos Estados Unidos. Como as 
marcas e a construção das marcas eram ingredientes bastante críticos no sucesso da firma e 
do país, houve, e continua havendo, grande ênfase na proteção do valor dessas marcas, 
principalmente através de patentes, marcas comerciais, marcas de venda e outros meios 
legais. Nos últimos 40 anos mais ou menos, foi desenvolvido outro modelo econômico. Eu o 
chamo de modelo de criação de marcas de transição, tipificado pelas firmas japonesas e 
coreanas. Nesses países, pobres em recursos naturais, as empresas nacionais, freqüentemente 
com o apoio do governo, importavam matérias-primas, processavam e as transformavam em 
cópias ou aprimoramentos de produtos que originalmente eram desenvolvidos nos mercados 
industriais considerados como tradicionais. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 set. 2008, Especial 100 Marcas Mais 
Valiosas, p. E1-E8. 


