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A marca cria valor econômico para a empresa

Gilson Nunes

Queda e ascensão da marca

No início da década de 1980, as marcas estavam sendo
ameaçadas de “extinção”. O marco, nesse período, foi o
“pânico” criado pela Marlboro nos EUA ao anunciar uma
redução de 20% em seus preços, para concorrer com
marcas mais baratas que estavam ganhando participação
de mercado cada vez maior. A crença de que uma marca
podia garantir um prêmio elevado a seu proprietário foi
duramente questionada. Com isso, as ações de empresas
com marcas fortes apresentaram queda em seus preços.

Nesse período, o princípio de marca como uma questão
apenas de imagem chegou ao ápice. Os gastos com
publicidade (responsáveis por cerca de 75% do orçamento
de marketing das empresas americanas em 1983) eram
tidos como a peça-chave para se construir uma marca. A
publicidade se baseava no princípio da construção da
“imagem desejada” pelos consumidores de uma

determinada marca, independentemente de a estrutura,
estratégia e cultura da empresa terem, de fato, condições
de garantir a promessa e a proposta de valor oferecidas
pela marca e anunciadas pela publicidade. Diante do
enorme gap existente entre a promessa e proposta de
valor da marca e a oferta da empresa, publicidade tornou-
se sinônimo de mentira e forma de “enganação” para uma
grande parte dos consumidores. O fato é que a relação
entre consumidor e marca foi severamente questionada
nesse período, em especial pelo próprio amadurecimento
dos consumidores.

A partir daí, muitas empresas passaram a adotar outras
ações de marketing como forma de manter os
consumidores. Assim, os gastos com publicidade pelas
empresas americanas caíram dos 75%, em 1983, para 25%
do total do orçamento de marketing, em 1993. Outras
formas como brindes, concursos, displays nas lojas,
promoções em pontos de vendas e reduções de preço
passaram a representar os 75% restantes. Os proprietários

A marca é fator crítico de sucesso para todas as organizações, sejam elas
comerciais, industriais, instituições de caridade, partidos políticos, etc., e também
para profissionais. As marcas são ativos financeiros e, sobretudo, estratégicos,
haja vista seu poder de influenciar consumidores, parceiros, colaboradores, e de
interferir nos canais de vendas e distribuição e até nas condições e termos de
fornecimento. Além disso, a marca mobiliza interesse dos investidores e pode
transformar a performance da organização e seu resultado financeiro. Por essas
razões, a gestão das empresas está cada vez mais desejosa de saber acerca da
contribuição das marcas para o sucesso dos seus negócios.
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de agências de publicidade ficaram desesperados, e as
agências iniciaram um processo de adequação (ainda em
curso) para redefinir seu papel na construção de marca.

Alguns anos após esse marco histórico, outro fato foi
decisivo para resgatar o papel da marca. No fim dos anos
1980 e durante os anos 1990, houve uma onda de fusão e
aquisição muito grande, envolvendo marcas fortes e
valiosas. Investidores pagaram mais de 80% sobre o valor
de uma empresa tal como havia sido sugerido pelas técnicas
de contabilidade e financeira da época. Uma grande
confusão entrou em cena, pois não se sabia como avaliar
corretamente o valor de um negócio com marca. O
princípio vigente era de que a contabilidade devia
“expurgar” (write off) o valor pago em excesso pela
empresa de suas contas contábeis, lançando-o na famosa
conta do goodwill2  ou, ainda, nas contas de reservas de
capital dos acionistas.

A partir desse fato, deu-se o surgimento de técnicas
de avaliação de ativos intangíveis (em especial da marca)
e da discussão de um tratamento contábil mais adequado
para esse tipo de ativo das empresas.

O aspecto mais importante foi a compreensão pelos
investidores de que a marca é um ativo ou patrimônio de
uma empresa e não mais uma questão de imagem apenas.
As marcas podem causar impacto na performance
financeira das empresas, ao criar um “pacto” com seus
públicos (stakeholders), em especial através da lealdade
com seus consumidores.

Ressalte-se que a maioria dos ativos tangíveis tem vida
útil finita. Marcas, por serem intangíveis, quando bem
gerenciadas podem ter vida útil infinita. Além disso, as
características físicas dos produtos podem ser copiadas
rapidamente, as intangíveis não. As marcas criam barreiras
emocionais e filosóficas contra a concorrência, bem como
vantagem competitiva sustentável de longo prazo.

Assim, tornou-se necessário identificar e medir como
a marca cria ou não valor econômico para uma empresa.
O marketing e a publicidade continuam tendo o seu papel
na construção de marca, mas a partir de uma perspectiva
de resultado. Na verdade, a marca deve ser gerenciada
por todas as pessoas da empresa e não exclusivamente
pelo marketing – embora este tenha um papel-chave. A
boa gestão de uma marca passa pela administração de
seu impacto na estratégia, estrutura e cultura da empresa,
como forma de, consistentemente, garantir a promessa e
proposta de valor aos seus públicos (stakeholders),
incluindo os consumidores, distribuição e canal de venda.

Resumindo, após um longo período em que foi vista e
tratada como uma questão “puramente” de imagem e de
promoção e reduzida à design e logomarca, a marca
“renasceu das cinzas” para ocupar um lugar de destaque
na cúpula das organizações.

O tema marcas passou a ganhar cada vez mais atenção
nos últimos quinze anos em todo o mundo e mais
recentemente no Brasil. Hoje, conceitos como força da
marca, brand equity ,3 valor da marca, valor econômico
criado pela marca, arquitetura, identidade, essência, imagem
e brand awareness,4 para citar alguns exemplos, são
comuns em reuniões de diretoria das empresas e entre
investidores, analistas de bolsas, bancos de investimentos,
contadores, órgãos de governo (como as Security
Exchange Comission - SEC nos EUA), imprensa e escritórios
de advocacia. Mais recentemente, o tema está recebendo
atenção das universidades, com a oferta de cursos de
gestão de marca.

Gestão da marca

A seguir, citam-se alguns exemplos do que as empresas
estão fazendo por conta da importância que está sendo
dada à gestão da marca:

A publicidade se baseava no princípio
da construção da “imagem desejada” pelos
consumidores de uma determinada marca,

independentemente de a estrutura, estratégia
e cultura da empresa terem condições de
garantir a proposta de valor oferecida pela

marca e anunciada pela publicidade

Marcas, por serem intangíveis, podem
ter vida útil infinita e criam barreiras

emocionais e filosóficas contra a
concorrência, bem como vantagem

competitiva sustentável de longo prazo
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• revendo o seu portfólio e arquitetura de marcas,
porque querem saber que marcas criam ou não valor.
A Unilever, por exemplo, está reduzindo para 400
as 1.600 marcas que possui no mundo todo.

• avaliando os investimentos em marketing (promoções,
distribuição, publicidade, novos produtos e marcas), a
fim de saber como criam valor e qual é o retorno.

• revendo o papel da agência de publicidade na criação
de valor econômico. A Procter & Gamble não paga
mais as suas agências de publicidade pelo fee5  e
sim por resultado econômico.

• pagando por algumas marcas milhões de dólares que,
muitas vezes, são valores superiores ao ativo tangível
da empresa adquirida. Em 1999, a Cisco Systems
comprou a Cerent por US$ 6,9 bilhões, empresa que
possuía ativos totais de US$ 50 milhões apenas, ou
seja, menos de 1% do valor da venda.

• contabilizando, em seus balanços patrimoniais, a
marca como um dos ativos. A Cadbury Schweppes,
empresa que detém marcas como 7 Up, Snapple,
Dr Pepper, Cadbury, entre outras, contabilizou 718
milhões de libras das 12 aquisições de marcas feitas
nos fins dos anos 1980 e início de 1990.

A Brand Finance de Londres identificou que, em alguns
setores da economia da Europa e EUA, o ativo intangível
pode representar até 96% do valor de mercado das
empresas. Mostram ainda que mais de 72% do valor das
empresas em Bolsa não estão refletidos nos respectivos
balanços ou relatórios financeiros.

O gráfico 1 apresenta essa relação. O valor percentual
é por certo uma aproximação, entretanto é um indicador
da dimensão do intangível e da marca. Nessa perspectiva,
os indicadores financeiros tradicionais que medem somente
a eficiência dos ativos tangíveis são obsoletos.

Valor econômico da marca

À medida que os ativos corporativos se tornam cada vez
mais intangíveis, mais é necessário medir sua performance.

Existe uma necessidade evidente de informações detalhadas
tanto do valor da marca como de seu valor potencial. Um
tratamento contábil e financeiro adequado é vital, pois o
retorno sobre o investimento em marcas está se transformando
em um tema crítico para a direção das empresas,
especialmente para o chief executive officer (CEO) e
diretorias de marketing/branding, de estratégias e financeira.

Os profissionais de marketing estão usando modelos
de avaliação de marca cada vez mais sofisticados para
auxiliá-los em seus planos de marketing. Investidores estão
procurando maior disponibilidade de informações sobre

os valores da marca e a performance do marketing, para
melhorar as suas decisões de investimento.

Em termos econômicos, a resposta é simples: a marca
causa impacto nas curvas de oferta e demanda, conforme

mostra a figura 1.

A Brand Finance de Londres identificou
que, em alguns setores da economia
da Europa e EUA, o ativo intangível
pode representar até 96% do valor

 de mercado das empresas



r e v i s t a  F A E  B U S I N E S S ,  n .7, nov.  2003

39

Em relação à demanda, a marca tem o poder de fazer
com que o produto alcance um preço maior, de aumentar
volume de vendas do produto (market share) e de
contribuir para que os consumidores retenham o seu nome
e o utilizem.

Quanto à curva de oferta, a marca desloca esta curva
por razões como:

• maior reconhecimento e lealdade do consumidor e do
“trade”,6 resultando em menores custos de vendas e
melhores termos de compras;

• menor custo de retenção e contratação de
colaboradores;

• menor custo de capital;
• economia de escala com maiores volumes de vendas;
• menor custo de marketing e publicidade.

NOTAS

1 O livro Marca, Valor do Intangível: medindo e gerenciando seu valor econômico, dos autores Gilson Nunes e David Haigh, publicado em São Paulo,
em 2003, pela Editora Atlas, trata com mais detalhes deste tema.

2 Goodwill é a diferença entre o preço pago pela aquisição de uma companhia e o valor contábil da empresa adquirida (que representa escritórios,
equipamentos e outros itens tangíveis).

3 Brand equity é o conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca.
4 Brand awareness refere-se ao conhecimento que o público tem da marca.
5 Fee é um termo que designa os honorários fixos, previamente estipulados, cobrados ao cliente por uma agência ou por um profissional de marketing,

pela prestação de serviços de consultoria, assessoria, planejamento, criação, etc. Como aconteceu com muitos outros termos, vem sendo utilizado
também por profissionais de outras áreas, com o mesmo significado.

6 Trade é o segmento de mercado que reconhece e consome a marca.
7 Drivers de valor orientam a determinação dos fatores que interferem no valor global da empresa.

É importante explicar que marca não é apenas o logo
ou imagem. Marca é também cultura e surge como
resultado da relação da empresa com o mercado. Desse
modo, ela tem a capacidade de aglutinar em torno dela
todos os intangíveis da empresa, tais como: capital
intelectual, tecnologia, processos, patentes, incluindo o
próprio logo e o nome da marca.

Os maiores desafios são compreender como a marca
adiciona valor à empresa, como ela interfere no modelo
de negócio, e monitorar e analisar o comportamento e a
tendência dos drivers de valor7  da marca, para identificar
se as estratégias da empresa estão de fato adicionando
valor à marca e ao negócio.

O que convencionalmente é chamado de “brand
scorecard” é a nova ferramenta gerencial que auxilia as
empresas a reconhecer o valor da marca e a compreender
como ela gera valor ao negócio e pode continuar gerando
no futuro.

Gilson Nunes é presidente da Brand Finance do Brasil e professor
convidado da FAE Business School.
E-mail: g.nunes@brandfinance.com
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FIGURA 1 - IMPACTO DA MARCA NA CURVA DE DEMANDA


