
Qual o valor de uma marca? Quando as ações superam 

argumentos de venda. Por Adriana Linhares. 
 

Está aí uma daquelas perguntas de um milhão de dólares. Claro, o mercado financeiro 
precifica marcas, sim, e as transforma em ativos financeiros para investidores mundo 
afora. Esse posicionamento, aliás, está estreitamente relacionado à reputação das 
empresas. Tanto assim que as estratégias anunciadas por elas podem render altos e 
baixos na interpretação de especuladores da bolsa. A Amazon, por exemplo, 
ultrapassou a Apple no ranking mundial da BrandZTM 
(https://tecnoblog.net/258523/amazon-1-trilhao-dolares-valor-mercado). Já em 
agosto, foram divulgadas as 25 empresas mais valiosas do Brasil em 2019, que juntas 
somam o estimado em R$ 129 bilhões 
(https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/08/29/estudo-aponta-itau-
bradesco-e-skol-como-as-marcas-mais-valiosas-do-brasil.htm). Mas quais os critérios 
usados para mensurar o que vai além da grandeza monetária? 

No caso da Interbrand, que realiza anualmente o estudo das marcas mais relevantes no 
país, a metodologia leva em conta a análise financeira da empresa, o papel e a força da 
marca. “Acreditamos que uma marca forte, independentemente do mercado em que 
atua, direciona a performance do negócio. Isso acontece por sua habilidade de 
influenciar a escolha do consumidor; de gerar lealdade; de atrair, reter e motivar 
talentos; de reduzir custos de financiamento e de captar investimentos”, explica 
o documento que detalha o estudo, realizado em parceria com a London Business 
School (https://wordpress.org/support/article/debugging-in-wordpress). 

Quanto você pagaria pela sua marca favorita? 

Ok. Porém, vale insistir em um ponto. Como saber o quanto aquela marca de fato 
representa para seu público? Como medir o que a faz ser o que é em termos de 
reputação? Uma pesquisa realizada pela agência de publicidade norte-americana 
McGuffin Group perguntou aos usuários quanto eles estariam dispostos a pagar por 
seus aplicativos favoritos (https://www.b9.com.br/112729/pesquisa-mostra-quanto-
as-pessoas-pagariam-por-seus-aplicativos-favoritos). O resultado mostrou que a 
utilidade foi o critério escolhido para investir em um serviço. Apps como Google Maps e 
Google Drive foram citados entre os que seriam comprados caso fossem 
comercializados. Um aspecto interessante que pode ser levado em conta no caldeirão 
de valores que faz uma marca ser queridinha de alguém. 

O que faz coro com o que você acredita? 

Além do valor utilitário há, ainda, os propósitos que fazem ecos com os dos 
consumidores e respondem, justamente, o que eles querem ouvir. Uma significativa 
transformação (entre tantas) da era unilateral entre marca e consumidor para o 
momento em que o diálogo está aberto e todos ganham voz. Tanto assim que somos 
nós quem buscamos a marca e não o contrário. O chamado “conceito”, difundido em 
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campanhas que divulgavam a alma da empresa, nunca fez tanto sentido. Não importa 
mais descrever o produto e todos os seus “diferenciais”, palavrinha desbotada no 
modelo de outbound marketing (que ainda tem o seu lugar, sim). O que vale é transmitir 
o que se é para criar identificação com quem fala a mesma língua nesse mundo, que é 
grande e cabe todo mundo. 

Trata-se de um formato que não só é adequado, como se sustenta em longo prazo, pois 
quem consume tem a liberdade de entrar (e sair) quando quiser. Atitudes impactam 
mais que discursos que dizem que fazem (ou irão fazer). Desde que, naturalmente, as 
campanhas encontrem coerências nas ações da vida real e não apenas figurem em 
prestigiados festivais 
(https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2019/10/03/pecas-
premiadas-em-cannes-geram-baixo-impacto-para-as-marcas-diz-pesquisa.html). Por 
isso, voltando às marcas mais valiosas do Brasil, deixo algumas estratégias adotadas por 
quem lidera a lista e entendeu que, antes de ações comerciais em si, branding é questão 
de sobrevivência. 

Itaú 

Não adianta assegurar que #issomudaomundo sem condutas que, de fato, demonstram 
essa prerrogativa. Por isso, há alguns anos o Itaú tem investido em feitos que casam com 
seu slogan, como a distribuição gratuita de livros literários a crianças pelo 
Correio (https://www.itau.com.br/crianca) e a contribuição com o transporte limpo por 
meio do aluguel de bikes em grandes centros urbanos (https://bikeitau.com.br), por 
exemplo. 

Natura 

O que vem à mente quando você pensa nessa marca? Sustentabilidade, brasilidade, 
autenticidade? Certamente essas palavras apareceriam em uma rápida pesquisa às 
cegas. É que ao longo dos últimos anos, a Natura conquistou um branding coerente e 
edificante, refletido em suas ações e posicionamentos. Dois recentes: diante das 
queimadas na Amazônia a empresa se posicionou de forma expressiva no 
site (https://www.natura.com.br/blog/sustentabilidade/amazonia-4-acoes-para-
ajudar-a-conservar-a-floresta) e nas redes sociais. Também associado ao tema, a 
patrocinadora do Rock in Rio criou uma experiência imersiva alusiva à floresta.  

Bradesco 

Fundado em Marília, São Paulo, o Bradesco tem muita afinidade com a comunidade 
japonesa no Brasil, os nikkeis. Por isso, o banco criou uma área exclusiva para orientar 
a vida financeira dos descendentes que querem trabalhar no Japão 
(https://www.bradesconikkei.com.br/html/nikkei/index.shtm). Além disso, para atrair 
o público jovem, que rapidamente migra para bancos digitais, o Bradesco patrocina 
festivais culturais no país, como o Oktoberfest. 
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