AVALIAÇÃO DE MARCAS

O dinheiro que temos e não sabemos…
ou será que não temos nada?!
Enquanto consumidores somos permanentemente confrontados com escolhas muito diversas:
que refrigerante comprar; que roupa usar; que automóvel adquirir… se bem que muitas destas
decisões se baseiem em critérios objetivos, como a qualidade intrínseca do produto ou o nosso
gosto pessoal, existe um outro fator de extrema importância, um ativo intangível, não mensurável
mas, no entanto, essencial para a tomada de decisão! A marca!

















a ausência de uma Marca
Q\Z[PÄJHVTLUVYWYLsVKVZ¸WYVK\[VZIYHUJVZ¹KVZ\WLYTLYJHKVPUKLWLUKLU[LTLU[L
da qualidade dos mesmos, assim como é
uma marca que nos faz preferir um determinado produto em detrimento de outro, ou
uma roupa como sendo “melhor” do que
V\[YH;VTLTVZVL_LTWSVKHTHYJHJVUsiderada atualmente a mais valiosa do mundo, a Apple, cujo valor é 12 vezes superior
HVKVZZL\ZH[P]VZ[HUNx]LPZ(ÄUHSVX\Lt
MHaKV¸P7HK¹\Tmust have?
A avaliação de marca é um processo usado
para calcular o dinheiro que uma marca vale.
Este peso do valor das marcas tem vindo a
crescer de um modo exponencial nos últimos anos e tem, por muitos no nosso país,
sido injustamente ignorado. Aliás, a história
JVUÄYTHX\LHTHPVYWHY[LKV]HSVYKL\TH
empresa estava nos ativos tangíveis, como
por exemplo os seus bens, o seu stock, as
maquinarias … mas este entendimento mudou e é inegável que grande parte, se não a
maioria, do valor de uma empresa está em
ativos intangíveis tais como a marca ou o
seu nome.
A marca com que um produto é comerciaSPaHKVYLWYLZLU[HHPKLU[PÄJHsqVWLYHU[LVZ
consumidores e está intrinsecamente associada com o valor que as pessoas atribuem
ao produto. O mesmo produto, com uma
marca diferente, seria imediatamente reconhecido como sendo um produto distinto
simplesmente por ter sido alterada a sua
forma de apresentação ao cliente.
E isto aplica-se somente às grandes marJHZ& 5qV ;VKHZ [LYqV HSN\T ]HSVY V X\HS
será mais ou menos elevado consoante as
ações que os seus titulares tomaram ao longo de tempo.
O recurso à avaliação de marca interessa
a várias entidades e por razões bem diferentes. Destacamos as disputas legais e
gestão de estratégias contratuais onde os
advogados precisam de ter uma noção cla-

ra do valor dos ativos que estão envolvidos
numa determinada transação, fusão, transferência de direitos; os gestores de produto
que precisam de ter uma noção clara do seu
desempenho mediante uma valorização (ou
desvalorização) dos seus ativos; os agentes
económicos que, descontinuando a sua
atividade, simplesmente abandonam a sua
marca sem conhecimento do seu valor. Não
esquecemos os Marketeers e a ilustrativa ci[HsqVKL:[L]L1VIZ!“Para mim, marketing
é sobre valores”.
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Com a crescente evolução sobre a importância de avaliar marcas, ao longo do tempo
têm vindo a ser desenvolvidos vários métodos/técnicas de avaliação. Contudo os modelos de avaliação requerem a intervenção
de especialistas com conhecimento e expeYPvUJPH 5H .HZ[qV *\UOH -LYYLPYH ]LYPÄJmmos também o crescendo desse interesse
pelo que nos munimos das estruturas e ferramentas necessárias que nos permitem estar operacionais, e disponibilizar o serviço de
avaliação de marcas a quem o requerer.
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