
AméricaEconomia- Por que é tão difí-
cil atribuir valor a uma marca?
Jaime Troiano • Os profissionais de
finanças e contabilidade costumam ver
a marca do ponto de vista das despesas.
Para construir uma marca a partir do
zero, a empresa tem de investir dinheiro
em marketing e publicidade. Isso apa-
rece como despesa nos demonstrativos
contábeis, mas o valor da marca criada
não aparece no balanço.

AE • Marcas são ativos intangíveis?
Troiano • São, mas não no sentido clás-
sico do termo. Um ativo intangível foi,
durante muito tempo, classificado como

algo cujo valor não poderia ser precisa-
do. Hoje sabemos que o valor de uma
marca pode ser medido.

AE-Como?
Troiano • Definir o valor de uma marca,
hoje, é saber que percentual ela repre-
senta no resultado final da empresa. No
caso de companhias que atuam fora dos
bens de consumo, o chamado business to
business, cerca de 10% a 15% do seu valor
total pode depender da marca. No caso
da maioria dos bens de consumo, esse
percentual chega a 30%. Em produtos
aspiracionais e que representam status,
como automóveis de luxo, canetas e

relógios, o valor da marca pode chegar
a 50% do valor total patrimonial. Sabe-
mos que em alguns itens de luxo o que
importa é a marca, pois as característi-
cas do produto são secundárias.

AE • É por isso, no caso dos bens de con-
sumo, que muitas vezes as empresas
compram marcas, não operações?
Troiano • Exatamente. Vejamos, por
exemplo, o caso da Nestlé, que comprou
a Perrier. A Nestlé, à primeira vista, es-
tava gastando dinheiro para comprar
água, mas a Perrier não é apenas água,
ela tem toda uma imagem de sofistica-
ção. Isso é insubstituível.



AE.Por quê?
Troiano • Hoje, os produtos são muito
parecidos entre si. As características
técnicas e físicas são muito semelhan-
tes. Basta olhar para o mercado de auto-
móveis. Se você tirar as marcas, é difícil
diferenciar os veículos à primeira vista.
Como o que diferencia um produto do
outro é a capacidade de provocar uma
emoção no consumidor, a importância
da marca é cada vez maior. Não pode-
mos nos esquecer de que 90% dos produ-
tos lançados são retirados do mercado
antes do segundo ano. Isso acontece
até mesmo com as extensões de marca,
quando não são bem planejadas.

AE • Para a propaganda, como é a nova
consumidora?

Troiano-O comportamento e aposição
social da mulher mudaram bastante,
e a publicidade reflete isso fielmente.
Podemos dizer que a mulher saiu da co-
zinha. Hoje, 45% do mercado de trabalho
pertence às mulheres, o que garantiu à
consumidora mais autonomia financei-
ra e poder de decisão.

AE • Como essas mudanças se refleti-
ram na publicidade?
Troiano• Se olharmos a publicidade dos
anos 60, vemos que a mulher está ou em
uma posição de submissão ao marido

AE • Como está a construção de mar-
cas no Brasil?
Troiano • Os profissionais estão em um
momento de transição. Para fazer um pa-
ralelo com a música, podemos dizer que
os profissionais brasileiros são excelen-
tes solistas, mas o Brasil tem uma grande
falta de orquestradores, que sejam capa-
zes de integrar os diversos esforços da
empresa para falar com muitos públicos
diferentes ao mesmo tempo.

AE • O público mudou?
Troiano • Não apenas mudou, como
também está muito mais específico e
com necessidades e desejos muito mais
segmentados. Além disso, o consumidor
sabe o que quer com mais clareza. Hoje,
temos de ver o que motiva, agrada e
desestimula o consumidor. O melhor
exemplo é a mudança no perfil da con-
sumidora. Cerca de 75% das decisões de
compras são tomadas ou influenciadas
pelas mulheres, o que provocou uma
forte mudança na propaganda.

ou no papel de mãe. Nos anos 80, ela
passou a ser a executiva bem-sucedida
e vitoriosa, mas perdeu bastante de sua
feminilidade. Já a propaganda atual
tenta ver a mulher de maneira mais in-
tegrada, atuando bem em vários papéis.
Eu costumo dizer que, há alguns anos, a
mulher era vista pela publicidade como
um pêssego em calda, ou seja, em peda-
ços. A mãe de família não era a mulher
sensual, que também não era a mulher
profissional. Hoje, essa consumidora
pode ter todos esses atributos - ser bem-
sucedida profissionalmente, ter fortes
relações familiares e também sentir-se
bonita e desejada.

AE • É possível falar de uma publici-
dade latino-americana?
Troiano • Até há pouco tempo não era
possível, mas hoje podemos dizer que
sim, pois a publicidade está mais cons-
ciente de que a mentalidade latino-
americana tem valores únicos, que não
valem para outras regiões. Esses fatores

decorrem do clima mais quente, da
formação religiosa católica e sincrética
e da miscigenação, que são elementos
presentes em maior ou menor grau em
todos os países da região. Isso faz com
que a mentalidade latino-americana
tenha características únicas.

AE • Quais, por exemplo?
Troiano • A primeira é o que chamo de
"malmchismo", referente a Malinche,
que foi urna índia mexicana, a primeira
amante de Hernán Cortez quando ele
chegou da Espanha para conquistar o
México. Malinche aderiu e absorveu
rapidamente a cultura do, na época,
Primeiro Mundo. Esse é um traço latino-
americano muito típico, valorizar o que
ocorre nos países desenvolvidos. Uma
marca que quiser ser bem-sucedida na
América Latina tem de mostrar que está
em linha com o que acontece lá fora.

AE • Como isso afeta as marcas?
Troiano • Uma decorrência do "malin-
chismo" é que as marcas, para serem de
fato bem-sucedidas na América Latina,
têm de mostrar que podem ser bem-
sucedidas no exterior. Por exemplo, a
Alpargatas, com as sandálias Havaia-
nas. O calçado sempre foi um sucesso
no Brasil, vendia milhões de unidades
todos os anos, mas era considerado um
produto popular. Quando celebridades
de Hollywood passaram a usar as Ha-
vaianas, os brasileiros promoveram os
chinelos à categoria de objeto de desejo. O
mesmo vale para a rede colombiana Juan
Valdez, de pontos de venda de café.

AE -Há mais características latinas?
Troiano • Os latinos têm uma relação
com seus corpos muito diferente da dos
americanos e europeus. Mesmo se você
observar os países latinos da Europa,
verá que tudo é muito mais coberto e
contido. Na América Latina, as pessoas
são mais voluptuosas e sensuais, e uma
pessoa pode mostrar o corpo e não ser
vulgar. Isso é menos verdade em países
como o Chile, por exemplo, mas vale em
todos os outros países da região. •
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