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Uma marca conhecida é muito mais do que um rótulo bonito quando se trata de 
investimento em ações. Com base no levantamento da consultoria inglesa Interbrand 
sobre os nomes mais valiosos no Brasil, é possível comprovar que o assunto tem 
reflexos na rentabilidade também. No ano passado, enquanto o Índice Bovespa subiu 
17,8%, as ações das empresas com marcas mais valiosas tiveram ganho de 39,02% 
em média. Já o valor estimado para as marcas teve um ganho médio de 11,1% no 
período. 
 
A mesma pesquisa mostra que, num período mais longo, os mercados internacionais 
de ações tiveram uma alta de 1,35% ao mês, enquanto os papéis de empresas com 
marcas valiosas subiram 2,05%. Segundo o estudo, um nome reconhecido pelos 
consumidores pode representar, em média, 38% do valor de mercado da companhia, 
logo, do preço das suas ações. 
 
Com base nos números das marcas mais valiosas do Brasil, a consultoria mostra que 
algumas podem chegar a representar até 23% do valor de suas ações, como é o caso 
da Natura, cujo nome foi avaliado em US$ 573 milhões. Em seguida, vem a TAM, com 
17,95% do valor, após a oferta pública deste ano. No fim do ano passado, data usada 
como referência para o estudo, porém, a avaliação da TAM era de US$ 230 milhões, ou 
27,84% do seu valor de mercado. Na época, a empresa tinha poucas ações em bolsa, 
fazendo com que o preço dos papéis representasse pouco do próprio valor da 
companhia. 
 
A próxima da lista é a Gol, marca avaliada em US$ 326 milhões, ou 11,78% do preço 
no mercado. Sadia, Itaú, Bradesco, Unibanco e Banco do Brasil representam cada 
uma, - e Skol, Brahma e Antarctica juntas - 6% do valor de mercado das ações de 
suas respectivas donas (ver tabela). 
 
As três marcas que têm maior peso no valor das ações - Natura, Gol e TAM - mostram 
a importância de um nome respeitado nas aberturas de capital. Especialmente quando 
a intenção é pulverizar as ações, atraindo pessoas físicas. As três tiveram expressivas 
adesões deste público. A Natura teve 5.460 investidores, a Gol, 12.380 e a TAM, 1.171 
compradores. 
 
Segundo a consultoria, em alguns setores a marca tem um papel relevante no lucro. 
No segmento de perfumes, este peso é de 95%. Como o setor mais próximo disso na 
bolsa brasileira é o de cosméticos, a relação explicaria os mais de 20% que a marca 
Natura vale em relação às suas ações. Internacionalmente, em setores como de 
refrigerantes, o nome chega a representar 85% do valor da companhia. Nas ONGs, o 
peso é de 70% sobre o patrimônio e, nas fabricantes de linha branca, que inclui 
geladeiras e fogões, mais de 50%. 
 
No segmento financeiro, a marca, associada à imagem da instituição, tem um peso de 
40% nas escolhas dos clientes. A marca Itaú, classificada pelo quarto ano consecutivo 
como a mais valiosa das brasileiras pela Interbrand, teve uma variação de 11% em 
seu valor em relação a 2003. Na avaliação do diretor da Interbrand Eduardo Tomiya, a 
preocupação do banco com a marca se deve ao fato de a instituição estar mais focada 
em serviços. Enquanto a concorrência tem uma receita 37,3% originada em serviços, o 
Itaú, segundo dados da consultoria, tem 54,9%. 
 



Prova de que a marca é um ativo importante para o segmento financeiro é que, além 
dos quatro bancos com ações negociadas em bolsa, o Banco Real também figura na 
lista das 15 marcas mais valiosas do país, com o nome avaliado em US$ 187 milhões. 
 
Não é só no lucro operacional que a marca tem um peso importante. "Marcas fortes 
possuem também menor risco do que a média do mercado", diz Tomiya. Uma pesquisa 
de Harvard e da Universidade de Carolina do Sul com base no ranking da consultoria 
mostra que as empresas de marcas fortes têm uma volatilidade 20% menor do que a 
média de mercado. Ou seja, quando o mercado cai 1%, em média, elas caem 0,8%. 
Claro que isso se repete na alta também. 
 
Apesar dos números, a importância das marcas nas análises do mercado ainda é 
relativa. O analista de consumo da Espírito Santo Research, Marcello Milman, lembra 
que se trata de um "ativo intangível", ou seja, é difícil de ser incluído nos resultados 
periódicos na forma de números. Mas pondera: "Uma marca forte provoca fortes 
indicadores de desempenho", diz. 
 
É possível incluir a marca no balanço, na conta "ativo diferido", mas esta prática é 
pouco corrente entre as empresas brasileiras, justamente pela dificuldade em 
comprovar o valor de uma marca se esta não estiver à venda. 
 
Na avaliação de Milman, o verdadeiro impacto da marca é nas vendas dos produtos. 
"Pelo fato de o desempenho operacional da empresa ter esse efeito, a marca 
responde", diz ele, que lembra que nada impede que uma empresa sem marca forte na 
mídia ou perante consumidores comuns tenha boa performance. Um exemplo são as 
empresas de setores de base, como as siderúrgicas, mineradoras, petroquímicas e 
concessionárias de rodovias e ferrovias, em geral destacadas por analistas. 
 
Para Tania Sztamfater, do Unibanco, a importância da marca na hora da decisão por 
comprar ou não uma ação é mais freqüente entre investidores individuais, mas a bolsa 
brasileira ainda é majoritariamente composta por investidores institucionais. "Para as 
pessoas físicas pode haver essa relação, mas para o investidor institucional, que faz 
uma análise mais abrangente, este peso é menor, é apenas uma das vantagens 
competitivas no setor de atuação da empresa", explica. 
 
Eduardo Tomiya, da Interbrand, lembra que a participação da marca nos resultados de 
algumas companhias tem crescido, especialmente a partir dos anos 80 e 90. "As 
diferenças entre as empresas eram a quantidade e tamanho das fábricas, nas quais 
muitas eram iguais, mas a competição no Brasil aumentou com a abertura do 
mercado", diz. Nos anos 80, a marca representava 20% do capital das companhias, o 
dobro do que era nos anos 60. 
 
Para chegar ao ranking das marcas mais valiosas no Brasil, a consultoria inglesa 
avaliou as quase 80 maiores empresas com capital aberto, tendo como base 
informações públicas - o setor financeiro foi todo incluído já que é obrigado a divulgar 
balanço, mesmo que a instituição não tenha ações em bolsa -, e até mesmo pesquisa 
de fidelidade com consumidores. Este último item visa descobrir quantos comprariam 
determinado produto ou contratariam o serviço sem aquela marca. Com isso, é 
estabelecido o papel da marca na procura dos clientes pela empresa. 
 
Já a análise da força do nome leva em conta uma série de outros indicadores, como a 
participação e a projeção de participação no mercado em que a companhia atua, além 
de diversos outros indicadores. A pontuação resultante desse estudo é utilizada como 



uma taxa de desconto, aplicada aos "lucros da marca" - multiplicação do valor 
econômico agregado (EVA) da empresa pelo índice de papel da marca -, que resultará 
no valor de mercado do nome. O EVA mede a capacidade da empresa de remunerar o 
acionista acima do custo dos seus investimentos. 
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