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A marca já foi vista apenas como uma questão de
imagem; contudo, atualmente se sabe que
representa muito mais do que isso.

Há muitos anos, especialistas deixaram de avaliar
uma empresa só por seus ativos e sua situação de
caixa, e as marcas passaram a ter um valor não
apenas tático, mas estratégico e que adiciona valor
em longo prazo. Brand Valuation trata-se de um dos
principais ativos das organizações, e é uma das
maiores fontes de criação de valor para as empresas. 

Ao gerar reconhecimento, a marca auxilia na decisão
de compra pela garantia de qualidade. Além disso,
mensurar valor de marca pode ajudar você a traçar
estratégias a fim de aumentar o valor dela por meio
do reconhecimento e da confiança das pessoas,
dentre outros atributos.



        
Qualifica o produto e permite vendê-lo por um preço maior, gerando maior valor agregado
   
Gera lealdade por parte dos consumidores e estabelece demanda estável no longo prazo
    
Permite aumentar o volume de vendas
   
A força da marca e seu valor podem ser transferidos para uma nova categoria de produtos
ou para uma nova marca
      
Maior reconhecimento e lealdade geram menor custo para venda e para retenção e
aquisição de clientes
        
Esse reconhecimento também diminui o gasto em marketing e publicidade

O valuation, antes de qualquer coisa, é definido por uma percepção de mercado. Não é algo
exato, que possa ser medido exclusivamente por números. Podemos considerar o processo
como uma avaliação da empresa que leva em conta modelos quantitativos, como a situação
financeira, e qualitativos, como a avaliação de investidores e do público. 

O valor de uma marca está estritamente relacionado à força que ela tem no mercado em que
está inserida e, consequentemente, ao seu potencial de crescimento. Ao fazer a avaliação de
uma empresa (valuation), o valor da marca está incluso, isto é, o valor da empresa é o valor
presente do fluxo de caixa total, incluindo o que a marca gera de contribuição para essa
organização.

Além disso, ter essa informação cria valor econômico para a empresa por vários motivos.
Veja alguns deles para você entender a importância da avaliação de marcas:



O primeiro desafio ao mensurar valor da marca é definir o que é a marca. Cada empresa tem
um nome que indica sua identidade, mas algumas ultrapassam o simples rótulo.

Uma marca pode ser um indicativo de um estilo, um conceito, uma garantia aos olhos dos
consumidores. É complicado traçar uma linha entre as empresas que só oferecem produtos
e aquelas que têm o valor embutido na marca; assim, a complexidade vem do fato de que
mais de um elemento pode estar presente na hora de avaliar uma marca.

À primeira vista, marcas podem ser definidas pelos seguintes atributos:
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O Brand Valuation é fundamental porque o valor dos ativos intangíveis de uma empresa
lucrativa pode ser maior do que o valor de seu patrimônio líquido, que é a representação da
riqueza efetiva da empresa. 

O laudo de avaliação da marca tem várias aplicações. Listamos algumas delas abaixo:

Balanço da empresa

Atração de investidores

Gerenciamento de risco

Balanced scorecard da marca

Ferramenta gerencial para definição de estratégia de marca

Direcionamento de investimentos em marketing

Identificação de oportunidades para alavancar ou fortalecer a marca, já que o

processo de avaliação da marca reúne dados financeiros, de mercado e de

consumidores

Direcionamento de decisões estratégicas com relação ao modelo de negócios e ao

desenvolvimento de novos produtos e novas marcas

Entendimento do crescimento do negócio ao longo dos anos



Esta metodologia baseia o cálculo na soma de todas as despesas de marketing,
publicidade, pesquisa e desenvolvimento relacionadas a uma marca durante
determinado período.
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Entender como calcular o valor de uma marca significa basicamente calcular, por meio de
metodologias comumente aceitas no mercado, um valor que se acredita ser o mais próximo
da realidade, e encontrá-lo em seu valor exato é uma tarefa difícil, pois esse cálculo está
sujeito a diversas variáveis que mudam com certa frequência.

Diferentes técnicas e ferramentas podem ser utilizadas para chegar ao valor da sua
marca, e a decisão das metodologias mais adequadas e sua aplicação depende do
profissional que vai fazer a avaliação e da sua interpretação sobre o melhor método de
acordo com o tipo de negócio.

Para definir esse valor, é preciso conhecer bem o perfil do negócio, seus ativos e a força da
marca no mercado e adotar o modelo que deseja utilizar para calcular o valor da marca de
acordo com suas especificidades. Levando em conta que existem diferentes metodologias e
que não há uma única correta, a seguir abordaremos brevemente quatro das metodologias
mais utilizadas:

Este cálculo de valor de marca é feito deduzindo as receitas de um produto
competitivo sem marca de um produto comparável de uma marca relevante; porém,
o método restringe o valor da marca apenas à diferença entre preços mais altos da
marca relevante e preços mais baixos do produto sem marca.



Parece bastante complicado, não? O mais comum nesses casos é contratar um consultor
especializado, mas saber algumas técnicas ajuda até mesmo nessa contratação. 

A Empresas SURA conta com um time de especialistas e um ecossistema de empresas
aliadas que podem auxiliar nesse e em outros assuntos relacionados aos seus negócios.
Conte com a gente.
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Neste método, a avaliação da marca de uma empresa é estimada pela comparação
com as transações de marcas de mesma importância realizadas recentemente.
Pode ser interessante utilizar este método em paralelo a outros com o objetivo de
verificar um valor mais aproximado entre as marcas.

Esta metodologia visa analisar a força da empresa por meio de sete fatores que
influenciam a qualidade de uma marca e sua sustentabilidade ao longo do tempo;
cada fator tem um peso e o resultado obtido tem como objetivo definir o grau de risco
inerente à marca analisada. Este método não somente analisa os valores de
rendimento de uma marca, mas também todo o contexto que garante segurança em
relação a ela. Por outro lado, o método encontra dificuldades para estimar o efeito
total de uma marca nas vendas ou nos lucros de uma organização.
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SE VOCÊ DESEJA FALAR CONOSCO PARA
TIRAR DÚVIDAS, AGENDE UM HORÁRIO COM
A EMPRESAS SURA PARA MARCARMOS
NOSSO ENCONTRO DE FORMA DIGITAL.

segurossura.com.br/empresas-sura
Para mais informações, acesse:
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