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RESUMO 

 

 
Este trabalho consiste na discussão de contextos e modelos de avaliação de marcas. Ao final é 

apresentado um estudo de caso aplicado à aquisição de um banco com valiosa marca. 

Na primeira parte constam: revisão bibliográfica, a evolução da definição de marca e as principais 

metodologias para sua avaliação. Foram analisadas vantagens, desvantagens e critérios de qual método 

de avaliação utilizar em cada situação. Em seguida, o modelo de avaliação ilustra uma aplicação em 

que foi realizada a comparação desta estimativa com outras avaliações realizadas na época. 

Ao final concluímos que, assim como toda avaliação de ativos, a avaliação da marca não é 

objetiva. Para que um modelo seja considerado robusto, é preciso conjugar as três visões que a 

marca agrega: do cliente, do administrador e do acionista e ainda assim um certo grau de 

subjetividade sempre estará presente. 

 

Palavras-chave: Brand Valuation. Avaliação de Marcas. Avaliação. Branding. Opções Reais. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 
This work is based on the discussion of scenarios and models applied to brand valuation. 

We conducted a review of available literature in order to fully understand the brand definition and its 

valuation methodologies. The advantages, disadvantages and criteria of which method should be used 

in each situation were all analyzed. Then a case study is presented, comparing this estimation to others 

carried out by different evaluators. 

At the end one can conclude that brand valuation is not objective at all. For a model to be considered 

really robust, one needs to assess three views of the brand: client, manager, shareholder and still a 

degree of subjectivity will always be present. 

 

Keywords: Brand Valuation. Valuation. Branding. Real Options. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo desta dissertação é discutir e comparar metodologias de avaliação de marcas. 

O diferencial deste manuscrito é apresentar uma metodologia inovadora para determinação do 

índice de contribuição da marca: por meio de equações estruturadas e a aplicação da teoria de 

opções reais como uma alternativa para estimar o valor intangível gerado. 

O estudo de marcas e sua importância financeira é recente. Até meados dos anos 1980 as 

empresas eram avaliadas exclusivamente com base no seu capital tangível (equipamentos, 

máquinas, terras, imóveis, etc), e não consideravam aspectos soft como capital humano, base 

de clientes ou redes de distribuição logística (Kapferer, 2004). 

Esta visão logo ficou ultrapassada quando alguns empresários perceberam que havia 

oportunidades de negócio ao comprar empresas pelo valor de seus tangíveis, e depois as 

vendiam por um preço muito maior porque percebiam que haviam outros intangíveis até então 

não considerados, como uma boa rede de distribuição e marcas diferenciadas (Kapferer, 2004). 

Além disso a própria definição de marca e suas diferentes faces não estava tão clara até 

meados dos anos 1990, quando finalmente as diversas perspectivas do consumidor, 

administrador e acionista foram unificadas nos conceitos e medidas de Brand Equity (Aaker, 

2004). 

Foi somente com o conceito de Brand Equity (Aaker, 2004) que administradores de 

empresas, consultores e investidores criaram recursos no entendimento de como a marca pode 

criar ou destruir valor. 

Ao mudar o paradigma de entendimento da criação de valor considerando também os 

intangíveis e a marca, o tamanho das ofertas de compra e venda de empresas mudou. Um 

levantamento de transações em 2010 (Tomiya, 2010) mostra a importância de intangíveis sobre 

o valor total negociado em fusões e aquisições, como se observa na figura 1. 
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Figura 1 – Valor dos Intangíveis em Operações Recentes 

Fonte: Tomiya, 2010 

 

Um motivo estritamente financeiro para avaliar marcas é entender o seu valor em caso 

de fusões e aquisições. Ao fazê-lo o detentor da marca pode utilizar o valor auditado para ser 

documentado em balanços patrimoniais (no caso exclusivo de compra de empresas) e/ou 

justificar o preço de compra de alguma empresa. Autores como Simon e Sullivan (1993) e 

Ambler e Barwise (1998) sugerem metodologias para fazer esta avaliação. 

Mas o estudo do valor da marca é importante não apenas no caso de compra e venda de 

empresas e cenário de fusões e aquisições. Outra função importante de ferramentas de 

mensuração do valor da marca é para administrar o valor no cotidiano. 

A complexidade do ambiente de gerenciamento e fatores externos – o aumento na 

competição, mudança nos hábitos do consumidor e aumento nos custos de fornecedores – faz 

com que empresas busquem formas de aumentar a eficiência da área de marketing. E ao utilizar 

as ferramentas de avaliação da marca para decisões estratégicas, tornam-se munidos de 

conhecimento importante para tomar decisões como: definição do mix de produtos, mix de 

comunicação, posicionamento de marcas e definição de público-alvo (Aaker, 2004).  

Mas há também a outra face desta moeda. Da mesma forma que marcas podem criar 

valor, elas podem também destruí-lo. Como será visto, a construção de marcas pode gerar 

receitas futuras – agir como um ativo – mas também pode ser fonte de rejeição. E dessa forma 

pode se comportar até mesmo como um passivo (Aaker, 2004). É o caso de marcas que podem 

ter sua imagem manchada por escândalos de corrupção, crises ambientais ou mesmo sociais. 

É importante destacar deste capítulo que avaliar marcas é relevante para as organizações 

em três situações: fusões e aquisições, criação de indicadores para administração do valor no 

dia-a-dia e entendimento da destruição de valor em caso de crise de imagem. 
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Essa dissertação foi organizada de forma que o leitor possa entender clara e gradualmente 

o que é uma marca e como medi-la para que só então possa estimar o seu valor. Assim primeiro 

será apresentado o conceito de marca e posteriormente o de Brand Equity. 

Uma vez definida a marca, será feita uma revisão das metodologias existentes para sua 

mensuração e finalmente será apresentada uma metodologia própria aplicada a um estudo de 

caso brasileiro: a aquisição de importante banco holandês por outro, espanhol. 

Finalmente, vale destacar o pioneirismo deste trabalho em duas frentes: no tratamento 

estatístico para separar a efetiva contribuição da marca na geração de lucros futuros, índice de 

contribuição da marca, e na aplicação da teoria de opções reais como forma de estimar o valor 

futuro da marca. 



15 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. A Evolução do Conceito de Marca 

Um dos pontos de maior impasse entre os estudiosos e pesquisadores em estudo de 

marcas é a sua definição. Há diversos elementos em jogo que a compõem. E o problema fica 

ainda mais complexo quando se trata de como medi-la (Kapferer, 2004).  

A origem da palavra brand vem do velho nórdico brandr que significa queimar. É 

originário da atividade ancestral de marcar o gado de forma que se tornasse claro a quem ele 

pertencia. No caso em questão, a origem era a de caracterizar o gado, mas eventualmente se 

tornou o termo utilizado no cotidiano para dizer que algum produto ou serviço pertence a 

determinada empresa ou pessoa. Papel este que hoje é realizado de forma análoga por símbolos, 

logotipos, nomes e patentes registradas (Raggio e Leone, 2009). 

Avançando um pouco mais na história, uma das mais antigas referências teóricas do uso 

de marcas para fins comerciais vem de San Bernardino de Siena (XV) que dava sermões 

caracterizando a diferença entre virtuositas (funcionalidade), raritas (escassez) e 

complacibilitas (benefícios psicológicos) de tal sorte que os mercadores pudessem usar como 

vantagem de discurso os três benefícios ao oferecerem o preço de determinado produto 

(Ambler, 1997). 

Ao utilizar variações destes conceitos ancestrais, praticantes do marketing moderno 

buscam criar mensagens e associações únicas e diferenciadas aos seus consumidores da mesma 

forma que San Bernardino de Siena defendia há séculos atrás. 

Hoje a marca é vista como o resultado de um processo holístico e integrado e para ser 

percebida pela sociedade de forma consistente precisa construir vínculos na mente dos seus 

consumidores. Quanto mais fortes estas associações, mais robusta é a marca construída Keller 

(1993).  

Por trás da associação construída na mentalidade dos consumidores consta uma estrutura 

coerente de entrega, que permeia todos os pontos de contato do cliente com a empresa, sendo 

os atributos percebidos: nome, embalagem, logotipo, etc. Apenas a ponta do iceberg para o 

processo de construção de uma marca. 



16 
 

 
Figura 2 – Componentes do Processo de Criação de Marcas 

 Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

2.2. A Marca como um Processo Cognitivo 

Uma das concepções mais aceitas da estrutura de memória é o modelo associativo (Wyer 

e Srull 1989). Este modelo vê a memória semântica como um conjunto de nós e elos. Cada nó 

contém uma informação, que são conectados por elos que variam de força. 

Um nó pode ser ativado quando uma informação do ambiente externo está sendo 

codificada ou quando é recuperada do ambiente de memória de longo-prazo. Quando esta 

ativação atinge determinado nível de energia, a informação presente naquele nó é recuperada. 

Ao ativar aquele nó e suas conexões, a informação gestaltica, total, vem à tona. 

Por exemplo: quando considerar comprar um frapuccino, o consumidor pode querer 

escolher comprar Starbucks porque ele associa esta marca (Starbucks) à categoria de 

frapuccinos. Desta forma os nós de “Starbucks” e “Frapuccino” estão fortemente conectados 

na mente do consumidor.  

Além destes dois nós, inúmeros outros podem estar atrelados a um produto. Como na 

figura abaixo: 
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Figura 3 – Associações mentais da marca Starbucks 

Fonte: Aaker em Notas de Aula 

 

2.3. A Definição de Marca 

Com base no conceito intuitivo de marca: o conjunto de associações causado por um 

logotipo ou outras representações de um produto na mente dos consumidores, Kotler e Keller 

(2012) definem: “Marca é o conjunto de associações na mente dos consumidores de um nome, 

termo, sinal, símbolo ou design ou a combinação deles, com o objetivo de diferenciar produtos 

e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores de seus competidores”. 

 

Figura 4 – Exemplos de Marcas Fortes 

Fonte: Aaker em Notas de Aula 

 

2.4. O Conceito de Brand Equity 

Farquhar (1989) definiu Brand Equity como “tudo o que o consumidor tem na cabeça ao 

entrar na loja”. Já Feldwick definiu como a “coleção de percepções na mente do consumidor”. 

Essas percepções mentais devem de alguma forma tornar o produto ou serviço associado mais 

saliente, mais interessante ou mais atraente ao consumidor, influenciando sua compra. 
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O conceito de Brand Equity evoluiu de uma visão estrita do consumidor ao incluir sua 

manifestação nas dimensões do produtor e acionista. (Keller, 1993). O próprio autor une as 

visões do consumidor e administrador ao definir o Brand Equity como: o efeito diferencial nos 

atributos de marca para determinado consumidor em resposta a alguma ação de marketing da 

empresa. 

Em acordo com esta definição, uma marca pode ter um Brand Equity positivo se ações 

de marketing trouxerem respostas favoráveis como: aumento no volume de vendas, redução de 

custos e maiores lucros. Ou mesmo pode ter valor negativo se reagir negativamente a ações da 

empresa (Keller, 1993). 

Aaker e Jacobson (94) estendem a definição para uma visão contábil ao dizer que o Brand 

Equity é o conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que se 

somam ou subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa. 

Para que certos ativos e passivos determinem o Brand Equity, eles devem estar ligados ao nome 

e ou símbolos de uma marca.  

Finalmente Keller e Lehmann (2006) estendem o conceito ao acionista ao dizer que: a 

marca manifesta sua importância em três níveis: clientes, produtor e mercados financeiros, 

sendo o Brand Equity o valor reconhecido na interseção destes três âmbitos (figura abaixo).  

 
Figura 5 – Equity de Marca como o valor reconhecido pelos clientes, produtor e 

mercados financeiros 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Figura 6  – A geração de Valor da marca aos seus três públicos 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A teoria moderna do marketing, economia e finanças reconhece o Brand Equity como 

um ativo estratégico da organização. E como todo ativo é potencial gerador de receitas futuras. 

2.5. Metodologias de Avaliação de Marca 

Salinas e Ambler (2009) fizeram uma revisão da literatura de métodos existentes para 

avaliação de “BrandEquity”. Tais medidas podem ser agrupadas em duas categorias: baseadas 

no consumidor e baseadas em mercado, como se vê na figura abaixo de Trigeorgis e Baldi 

(1996). 

 

Figura 7 – Classificação das metodologias de avaliação de marcas 

Fonte: Trigeorgis 1996 
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2.5.1. Métricas Baseadas em Consumidor 

O primeiro grupo (medidas baseadas em consumidor) é de métricas baseadas na 

percepção do cliente em relação à marca, como nível de conhecimento, atitudes e 

comportamento perante a marca (Aaker, 2004; Ambler e Barwise, 1998; Keller, 1993). Estas 

medidas, tipicamente baseadas em pesquisas de mercado referem-se à teoria de como a marca 

agrega valor ao consumidor. Como principal vantagem, têm boa capacidade de fazer uma 

análise exploratória ou diagnóstica da relação do cliente com a marca. 

Como crítica a este método temos que: embora expliquem o comportamento do 

consumidor, estas métricas não oferecem uma estimativa financeira do Brand Equity e 

tampouco mostram o impacto da marca na geração de lucros futuros. 

2.5.2. Métricas Financeiras 

Métricas financeiras podem ser subdivididas em medidas com foco no presente e medidas 

de projeção futura (Keller e Lehmann, 2006). 

Métricas Financeiras de Curto Prazo 

Métricas financeiras com foco no presente (curto-prazo) idealmente deveriam avaliar o 

impacto que a marca tem de gerar valor adicional ao acionista hoje se comparada a alguma 

outra empresa sem a marca. Estas medidas podem ser: preço prêmio (Aaker, 2004), volume 

prêmio (Chaudhuri e Holbrook, 2001), receita prêmio ou lucros da marca (Ailawadi e Lehman, 

2003). 

Como principais vantagens consta a simplicidade e, por fazer parte do linguajar 

financeiro, são facilmente aceitas pela alta gerência. 

Porém há pelo menos duas críticas a estes métodos: O primeiro é que ao pensar desta 

forma pode-se estar avaliando em excesso o impacto da marca na geração de lucros atuais – 

pois um produto ou serviço pode ter em um volume e preço prêmio por outros fatores que não 

sejam exclusivos da marca. A saber: logística diferenciada, exclusividade de contratos 

comerciais ou patentes, por exemplo. 

A outra crítica é que essa abordagem tem pouco poder de avaliar cenários futuros, pois 

estão baseadas na força e no impacto atual, não capturando o potencial de extensão ou expansão 

da marca. Em linha com este racional (Mizik e Jacobson, 2009) argumentam que alguns ativos 
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intangíveis como a marca podem não estar plenamente refletidos em medidas contábeis – 

receitas correntes ou passadas – pois afetam também propriedades de longo prazo, como 

persistência dos lucros e receitas. 

Métricas financeiras de Longo Prazo 

Métricas de Longo Prazo: O Fluxo de Caixa Descontado 

Da mesma forma que podemos avaliar uma empresa com base no fluxo de caixa 

projetado da companhia como um todo, podemos avaliar uma marca com base nos lucros 

projetados por este ativo em particular. Esta estimativa é feita com base nos mesmos inputs do 

valuation tradicional: tempo de vida útil do ativo, fluxos de caixa previstos em cada período e 

taxa de desconto associada. 

 
Figura 8 – Modelo de Fluxo de Caixa Descontado do Ativo Marca  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A principal vantagem deste método é estimar o valor da marca com base na sua 

capacidade de geração de lucros futuros. Porém (Barth, Beaver, Landsman, 1998; Mizik e 

Jacobson, 2009) fazem uma crítica a este modelo, pois esta abordagem assume que há um único 

e estático valor do ativo baseado em seus fundamentos de negócio. Mas pelo menos duas 

variáveis podem mudar: a taxa de desconto pode não ser constante nos diferentes estágios em 

que a empresa se encontra. E a estimativa de fluxo de caixa pode estar errada, pois podem 

existir vários cenários alternativos de avaliação até então não considerados numa análise 

estática. 

 

L=Lucro 

VP=Valor Presente 

I= taxa de desconto 
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Métricas de Longo Prazo: Método de Múltiplos 

Uma prática comum do mercado é utilizar a metodologia de múltiplos de forma 

complementar ao valuation. O princípio filosófico por trás desta abordagem baseia-se na idéia 

(Damodaran, 2002) de que ativos similares deveriam ser precificados de forma parecida porque 

possuem características em comum. 

(Damodaran, 2002) ilustra o procedimento ao dizer: primeiro define-se um grupo de 

empresas comparáveis e compara-se o valor de mercado destas empresas em relação um a um 

denominador comum, como lucros ou vendas. 

Por exemplo: o múltiplo (valor de marca/vendas) converte uma medida contábil em valor 

de mercado e simplifica o cálculo ao reduzir a conta do valuation a uma única relação linear.  

O pressuposto por trás deste modelo é que o mercado é eficiente e precifica corretamente 

seus ativos - pelo menos na média, sendo esta também a sua maior crítica (Damodaran, 2002). 

Métricas de Longo Prazo: Opções reais 

Modelagem Conceitual 

Uma empresa pode adquirir, reforçar e posteriormente alavancar o seu Brand Equity 

(Srinivasan, Park e Chang, 1986; Farquhar, 1989). Cada uma destas três etapas pode ser 

modelada como uma opção real. 

Como formas de alavancar uma marca a empresa pode fazer uma expansão ou uma 

extensão. A expansão é caracterizada pela possibilidade de aumentar o alcance da marca para 

mais pessoas (novos canais ou geografias) de um produto/serviço já definido. A extensão é 

caracterizada por explorar a mesma marca mas em diferentes produtos ou serviços. 

Segundo Ansoff (1957) e sua matriz de produto/mercado (Figura 9) a extensão de uma 

marca pode ser feita horizontalmente (novos produtos), ou verticalmente (os mesmos produtos 

em novos mercados ou clientes). A região mais à esquerda e abaixo representa a estratégia de 

marcas atual. O quadrante acima à esquerda representa a expansão da marca em novas áreas 

geográficas, novos segmentos de mercado, novos canais de distribuição. Opções de extensão 

da marca estão representadas nos quadrantes iv e iii e são extensões de linha ou categoria ou 

lançamento da mesma marca em novos produtos ou serviços. 
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Figura 9 – Quadrantes de Expansão/Extensão de Marcas  

Fonte: Trigeorgis 1996 

 

Sob essa perspectiva a marca é vista como um portfólio estratégico de opções reais. E 

assim a sua gestão consiste em avaliar quais são estas opções, prever e se adaptar a cada um 

dos cenários avaliados.  

As principais vantagens de modelar por meio de opções reais são: avaliar a flexibilidade 

à gerência e justificar projetos que, pelas premissas iniciais possam ter valor presente líquido 

negativo (Trigeorgis 1996, Damodaran 2002). 

Opções Reais: Modelagem Matemática 

Opções reais tem uma estrutura semelhante ao desembolso de uma opção, como a 

equação abaixo. 

𝐸 = max(−𝐼 + 𝑉; 0) 

Em que “I” representa o investimento necessário para exercer a opção e “V” é o valor 

presente dos fluxos de caixa do projeto de expansão (Trigeorgis, 1996). 

Após incorporar todos os modelos possíveis de opções possíveis da marca, é possível 

destacar o conceito de valor expandido da marca. 

𝐸𝑀 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜𝑠𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑖𝑠 + VPB + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑎𝑠𝑂𝑝çõ𝑒𝑠𝑑𝑒𝐴𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚 

Assim o valor expandido da marca (EM) pode ser visto como: valor dos ativos mais o 

valor presente do caso base (VPB) e suas opções de crescimento embutidas. A valoração de 
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tais opções é feita por meio da metodologia desenvolvida, por exemplo, por Cox, Ross e 

Rubinstein, 1979; Trigeorgis e Baldi, 1996). 
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3. METODOLOGIA 

Nesse capítulo serão apresentadas as fontes de dados e a metodologia que será aplicada 

ao estudo de caso: a compra do banco Real pelo Santander. 

3.1. Fontes de Dados 

É importante esclarecer que foram feitas duas etapas de análise com indicadores de 

períodos distintos: na primeira, para calcular o valor da marca, foram analisados os indicadores 

disponíveis no ano da consolidação de ativos (2007). Na segunda, para entender somente a 

contribuição da marca na geração de lucros da empresa, foram analisados dados históricos de 

pesquisas de mercado e indicadores financeiros de 2005 a 2010. 

Para entendimento dos indicadores disponíveis na época da fusão foram utilizados: as 

pesquisas de mercado Fractal1, com dados de 2007 e a pesquisa Gallup2, do mesmo período. 

Como indicadores financeiros, obtivemos os dados da Economática referentes àquele ano tanto 

para o Santander quanto para o Real. 

Para entendimento da contribuição da marca na geração de lucros foram utilizados: os 

números históricos das pesquisas Fractal e Gallup para os anos de 2005 a 2010 e para os dados 

financeiros (receita, patrimônio líquido e lucro anual) da Economática, referentes aos bancos: 

Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Itaú e Santander para os anos de 2005 a 2010. 

3.2. Etapas da Metodologia 

Embora não exista na literatura uma maneira rigorosa para analisar marcas, serão feitos 

os seguintes passos, por ser uma prática observada em consultorias no Brasil: 

1. Entendimento do contexto da empresa 

2. Análise dos indicadores ao consumidor e financeiros de curto-prazo 

3. Análise de indicadores de longo-prazo 

4. Determinação do índice de contribuição da marca 

                                                           
14.896 entrevistados incluíam homens (67%) e mulheres (33%), a maioria entre 21 e 50 anos (82%), a maioria 

com faturamento entre 1.500 e 4.000 reais (71%), clientes dos bancos Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa, 

Real, Unibanco, Santander-Banespa, HSBC, Nossa Caixa e Sudameris. 
21.260 entrevistados, homens (49%), mulheres (51%), a maioria entre 25 e 60 anos (77%), clientes dos bancos 

Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Unibanco, Real, Santander-Banespa, Nossa Caixa, HSBC e Citibank. 
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5. Cálculo dos intangíveis e valor da marca 

6. Comparação com outras estimativas 

7. Análises e conclusões 

3.3. Entendimento da Empresa 

Por meio de relatos e estudos de caso escritos sobre a fusão teremos uma visão geral da 

situação das empresas na época. Foram abordados aspectos mais qualitativos como cultura, 

processos e pessoas, visando entender a entrega da empresa e como cada marca foi construída. 

3.4. Indicadores ao Consumidor e Financeiros de Curto-Prazo 

Para um diagnóstico quantitativo do BrandEquity, analisaremos a marca em duas frentes: 

Métricas ao consumidor (ativos construídos na mentalidade dos consumidores) e indicadores 

pecuniários de curto-prazo (seu resultado financeiro). 

Aaker, 1991; Ambler e Barwise, 1998; Keller, 1993 recomendam como indicadores de 

consumidor: conhecimento e atitudes (uso, satisfação, atratividade e lealdade) perante a marca. 

Estas métricas são importantes pois é possível entender estatisticamente qual o resultado que 

estas métricas geram para a empresa. Em geral são causa e originam resultados financeiros, 

pois estão baseados na relação que o consumidor tem com a empresa. 

Já as métricas financeiras de curto-prazo recomendadas pela literatura são: preço prêmio 

(Aaker, 1991), volume prêmio (Chaudhuri e Holbrook, 2001), receita prêmio ou lucros da 

marca (Ailawadi e Lehman, 2003). Vale lembrar que estas métricas representam resultados de 

curto-prazo, não causas ou fontes de diferenciação de uma marca forte já construída. 

Ao fim desta etapa esperamos entender numericamente o Brand Equity construído por 

estas duas marcas e quanto cada uma gerava de valor. 

3.5. Indicadores de Longo-Prazo 

Nesta parte faremos duas análises: abordagem por avaliação intrínseca e por opções reais. 

Segundo Damodaran (2002), a avaliação intrínseca permite estimar o valor de um ativo com 

base em suas características essenciais a partir do fluxo de caixa estimado no futuro e uma taxa 

de risco associada. Já a abordagem por opções reais permitirá estimar valores prêmio 

considerando cenários de expansão da empresa e das marcas. 

3.5.1. Modelo de Avaliação Intrínseca 
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Como visto, podemos avaliar uma marca com base nos mesmos inputs da avaliação 

tradicional: tempo de vida útil do ativo, fluxos de caixa previstos em cada período e taxa de 

desconto associada. Porém a avaliação financeira de bancos não é trivial. Será feita uma 

observação sobre o modelo aplicado a instituições financeiras. 

Damodaran (2002) considera a avaliação de bancos diferente das outras porque a dívida 

é considerada como matéria-prima e não uma fonte de capital. Assim, a primeira implicação 

importante é que o custo do capital nestas empresas é definido como o custo do capital próprio. 

Mas há outros dois problemas práticos: O primeiro é que por restrições regulatórias, a 

estimativa dos fluxos de caixa não pode ser feita sem considerar reinvestimentos; O segundo é 

que estimar uma taxa de crescimento torna-se difícil se não for possível estimar esta taxa de 

reinvestimento. Em resumo, por conta das peculiaridades citadas, para bancos, faz mais sentido 

avaliar o patrimônio líquido ao invés da empresa (Firma) como um todo e para tanto o autor 

sugere o modelo de retorno em excesso. 

O valor presente do patrimônio líquido de um banco pode ser escrito como a soma do 

patrimônio líquido atual mais o montante reinvestido e obtido como o retorno em excesso, 

acima do custo de capital da empresa, este último descontado a uma taxa apropriada. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑃𝐿 = 𝑃𝐿𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +∑(1 − 𝑝𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡) ∗ 𝑃𝐿𝑡)/𝐾𝑒
𝑡

 

Um aspecto relevante deste modelo é o foco no retorno em excesso. Uma empresa que 

investe seu patrimônio líquido e obtém uma taxa apenas proporcional ao custo do seu capital 

próprio, vê o valor do seu patrimônio líquido convergir para o valor investido atualmente. Caso 

a taxa seja abaixo do valor justo, seu patrimônio líquido diminui para abaixo daquele obtido 

no instante inicial. 

Há três entradas para este modelo: a primeira é uma medida do patrimônio líquido atual 

do banco (PL), a segunda é uma taxa que representa o retorno em excesso do custo de capital 

próprio nos períodos futuros (aqui calculada como retorno sobre patrimônio líquido) e a terceira 

é o custo de capital da empresa (𝐾𝑒). Assim o retorno em excesso em cada ano é calculado 

como: 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 = (𝑅𝑃𝐿 − 𝐾𝑒) ∗ 𝑃𝐿 
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3.5.2. Opções Reais 

A compra do banco Real permitiu ao Santander entrar de forma massiva num mercado 

estratégico. O valor estimado de compra, de R$ 38 bilhões foi aproximadamente 3,8 vezes o 

valor do patrimônio líquido. Sob a óptica deste múltiplo, o Santander pagou ágio maior que a 

recente compra do HSBC pelo Bradesco, estimado em 1,8 vezes o patrimônio líquido. E este 

prêmio pode ser justificado pela teoria de opções reais. 

A teoria de opções reais parte de um cenário base de avaliação e a este valor adicionam-

se possibilidades de expansão, que são as razões para o prêmio. Há muitas formas de calcular 

este valor. Nesta dissertação será utilizado o modelo de precificação Black&Scholes (abaixo). 

𝐶(𝑆, 𝑡) = 𝑆𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁(𝑑2) 

Onde 

𝑑1 =
ln (

𝑆
𝐾) + (𝑟 +

𝜎2

2 )(𝑇 − 𝑡)

𝜎√𝑇 − 𝑡
 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇 − 𝑡 

Em que será calculado o valor com as possibilidades de expansão em dois cenários: 

Expansão pela entrada no mercado estratégico de bancos por meio da marca Santander e 

expansão com a marca Real. 

A estimativa do valor presente de cada opção é função da capacidade da empresa de gerar 

retornos em excesso, que está associado à capacidade da empresa de gerar um RPL adicional, 

que por sua vez, está vinculado ao Brand Equity construído. 

3.6. Índice de Contribuição da Marca 

Agora será apresentada a análise que fornecerá o input para determinação do índice de 

contribuição de marca ao cliente. 

Conceitualmente a geração de lucro em um banco se dá principalmente por três fontes: 

Intermediação financeira, ou seja, o banco como intermediário entre poupadores e tomadores 

de recursos financeiros, prestação de serviços (cash management, asset managment, etc) e 

operações em tesouraria – o banco como operador no mercado financeiro e de capitais, 

administrando riscos (Rochman em notas de aula). 
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Estas três formas de geração de valor são resumidas no indicador de lucro do banco, e 

por consequência, no indicador de RPL. Porém, além de ser muito difícil separar a geração de 

valor em cada área, o papel da marca também é diferente em cada situação. 

Apesar de entendemos que não há marca, ou seja, diferencial na percepção do cliente na 

geração de valor pela tesouraria, para as outras fontes de receita, o papel da marca pode ser 

importante. No geral, para geração de valor tanto por meio da intermediação financeira, como 

pela prestação de serviços, é necessário que o cliente perceba as vantagens de se abrir conta 

naquele banco e a mantenha para que a empresa possa auferir lucro de forma recorrente e 

saudável. 

O ciclo de atração, conversão, manutenção e crescimento para geração de valor e seus 

indicadores está indicado no mapa de relações abaixo. 

 

Figura 10 – Modelo Conceitual de Causa-e-Efeito dos indicadores de Marca para 

Geração de Valor 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Para verificar se estas relações são comprovadas estatisticamente coletamos os dados 

históricos dos indicadores: conhecimento espontâneo, imagem, atratividade, lealdade, 

satisfação, primeiro banco (uso), lucro e retorno da ação para os bancos: Banco do Brasil, 

Banrisul, Bradesco, Itaú e Santander para os anos de 2005 a 2010. 

O procedimento de análise será feito em duas etapas, da mesma forma que realizado por 

Yoo (2000). Na primeira faremos uma análise exploratória fatorial para entender quantos 
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fatores são necessários e qual a carga de cada variável em cada fator. Esta análise será feita 

através da técnica de rotação ortogonal. Tal procedimento nos ajudará a entender melhor se o 

modelo conceitual descrito acima é válido ou se devemos convergir medidas num único 

constructo. 

Na segunda etapa faremos uma análise confirmatória de fatores para validar a 

unidimensionalidade do constructo. A unidimensionalidade é evidência de que um único 

constructo resume uma série de medidas (Anderson e Grebing 1988) e pode ser melhor 

calibrado para se adequar à teoria de como a marca gera valor à empresa e às ações (Aaker, 

2004). 

Só então faremos um modelo estrutural explicativo. O método utilizado será o de máxima 

verossimilhança aplicado aos constructos do modelo confirmatório e identificará qual o peso 

de cada variável e qual o percentual da dispersão é explicado por este modelo na estimativa do 

lucro da empresa. Em outras palavras, esta modelagem permitirá calcular tanto o percentual de 

variância explicada pelos indicadores de marca quanto o peso do Brand Equity na geração de 

lucro adicional, identificando assim o papel justo da marca na geração de valor. 

3.7. Cálculo do Valor 

O índice de contribuição de marca será aplicado ao valor intangível gerado (valor em 

excesso ao patrimônio líquido atual) para obter o valor presente da marca. 

3.8. Comparação com outras estimativas 

Finalmente compararemos o valor de marca obtido por meio desta metodologia com 

outros, calculados na época e divulgados publicamente em rankings de marca. 
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4. RESULTADOS 

Este capítulo é uma análise dos resultados obtidos após a aplicação da metodologia 

apresentada no capítulo anterior. Os relatos apresentados a seguir refletem o que outros autores 

escreveram sobre este estudo de caso. Os números fornecerão estimativas do valor da marca 

Real e Santander conforme as premissas de avaliação apresentadas e permitirão compará-los 

com outros valores estimados na época. 

4.1. Entendimento da Empresa 

Banco Santander 

Nas décadas de 80 e 90, o banco Santander deixava de ser um banco médio na Espanha 

para se tornar um dos maiores e mais lucrativos bancos do mundo. Este processo de 

internacionalização se distinguiu não apenas pela sua velocidade e tamanho das operações, mas 

também pela capacidade de geração de lucros e criação de valor ao acionista (Parada, Alemany, 

Planellas, 09). 

Fatores críticos para o sucesso desta empreitada foram. Primeiro: desenvolver de forma 

obstinada as competências de redução de custos e otimização de processos – tão bem 

estabelecidas na Espanha – em outros países. E segundo: fazer compras estratégicas de bancos 

de pequeno porte em países com alto potencial de crescimento para posteriormente aumentar a 

escala da operação (Parada, Alemany, Planellas, 09). 

O processo de internacionalização do banco parece ter suas raízes na crescente 

competição entre os bancos de varejo na Espanha na década de 80, decorrente do processo 

nacional de desregulamentação. Este ambiente trouxe aos bancos espanhóis a necessidade de 

serem mais eficientes em termos de custo e trouxe a oportunidade para o Santander de 

desenvolver sistemas, tecnologia e processos melhores (Parada, Alemany, Planellas, 09). 

A capacidade do banco de oferecer produtos bancários inovadores se apoiava na 

capacidade de alcançar eficiência em custos e obter informações de seus clientes. A maioria 

das políticas de TI e RH do banco surgiram nesta época, que são características que 

posteriormente permeariam em toda a organização. A superioridade tecnológica do banco 

trouxe também um modelo de gerenciamento do risco de crédito superior a qualquer outro 

banco espanhol na época (Parada, Alemany, Planellas, 09). 
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A expansão do banco era fundamentada em dois pilares: a alavancagem promovida pelos 

empréstimos do Banco Central Espanhol na época e na compra de opções, ou seja, operações 

menores em outros países cujo potencial de crescimento poderia ser realizado (Parada, 

Alemany, Planellas, 09). 

Dessa forma, após a aquisição do Banesto em 1993, o Santander iniciou seu plano de 

expansão internacional. O banco adquiriu em 1996 o Banco da Venezuela, inaugurou o Banco 

Santander Mexicano em 1997, adquiriu o Banco Rio na Argentina e dois bancos no Brasil: 

Banco Geral do Comercio e Banco Noroeste em 1994 e 1998. E finalmente o Banespa em 

2000. 

Um dos melhores casos de reestruturação da companhia, o Banespa, em meados dos anos 

1990, apresentava déficit de US$15 bilhões. Apenas um ano depois da privatização, os 

espanhóis haviam reduzido a proporção de vinte e cinco para nove empregados em cada posto 

de atendimento, aumentando gradativamente sua eficiência. A partir de 2005, o Santander 

Banespa nunca mais teve prejuízo. 

Banco Real 

Por mais consolidado que estivesse o modus operandi dos espanhóis em processar 

aquisições, o caso do ABN Real tinha peculiaridades que poderiam fazer dele uma exceção. A 

começar pelo tamanho: O Santander nunca tinha comprado nada tão grande. Sua maior 

aquisição até então havia sido a do Abbey National Bank, da Inglaterra, que lhe custou US$ 16 

bilhões. O Real saiu por estimados US$ 17 bilhões.  

A instituição deglutida era consideravelmente maior do que sua própria estrutura no país. 

Em números, o Real tinha R$30,5 bilhões em ativos e R$21,6 bilhões em depósitos anuais a 

mais que o Santander. Além de maior, o Real tinha resultados superiores em vários aspectos. 

Comparando dados do primeiro trimestre do ano de 2003, o lucro do Real foi de R$ 622 

milhões, ante R$ 559 milhões do Santander. A clientela do Real estava situada numa faixa de 

renda mais alta. Situados numa renda superior a R$ 4 mil, os clientes do Real estavam 

acostumados a pequenos mimos, como o cafezinho servido em xícara de porcelana e gerentes 

dedicados a um número menor de pessoas. Seus produtos eram voltados à responsabilidade 

sócio ambiental, como: Fundos de investimento em empresas de Governança Corporativa, 

Microfinanças e Incentivos ao uso de gás veicular (Kanter e Pinho, 2008). 
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Ainda com relação ao atendimento, bastava entender alguns indicadores como número 

de reclamações para entender a diferença. Em ranking da época, divulgado pelo Banco Central, 

o Santander Banespa aparecia em segundo lugar, com 263 queixas, enquanto o banco Real 

tinha apenas 143. Como divulgado pelo próprio CEO na época: “Somos orientados à 

construção de relacionamentos no lugar de transações”. 

Esta visão centrada nos interesses do cliente, não tanto na redução de custos, se refletia 

nos indicadores de curto-prazo, como veremos a seguir. 

4.2. Indicadores de Curto-Prazo 

Nesta etapa faremos uma análise dos indicadores ao consumidor e financeiros, uma 

abordagem quantitativa para comparar as duas instituições. O ano de referência é 2007: um ano 

antes de promover a consolidação dos ativos totais.  

A compilação dos resultados está a seguir: 

 
Tabela 1 – Comparativo das métricas de curto-prazo das empresas analisadas 

Obs: Índice de imagem, saldo de satisfação e saldo de lealdade são calculados como a diferença 

entre percentual de notas positivas (7 a 10) e negativas (1 a 3) Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

As métricas ao consumidor mostram que o Real tinha um Brand Equity melhor 

construído que o Santander. O Real era mais conhecido, tinha maior atratividade, seus clientes 

eram mais leais e mais satisfeitos que os do Santander. 

E o mesmo padrão se observa para os indicadores financeiros. O ABNAmro, apesar do 

menor faturamento, alcançava lucro e RPL melhores que aqueles observados pelo concorrente 

espanhol. 

Indicador Real Santander

Conhecimento Espontâneo (% sobre total da população) 48% 34%

Uso de Bancos (% sobre total da população) 11% 7%

Índice de Imagem -7 -20

Saldo de Satisfação 3 -17

Atratividade (% sobre total da população) 22% 6%

Saldo de Lealdade 13                (13)              

Faturamento (R$ Milhões) 12.876       14.159       

Lucro (R$ Milhões) 2.048          1.260          

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) 9.779          8.115          

ROE 20,9% 15,5%
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É interessante observar que estes indicadores estão de acordo com os relatos do capítulo 

anterior e mostram que a maior preocupação do banco holandês em atender as necessidades 

dos clientes de fato traziam resultados melhores ao administrador e ao acionista. O que condiz 

com a teoria de construção de Brand Equity apresentada. 

4.3. Avaliação Intrínseca e por Opções Reais 

4.3.1. Modelo de Avaliação Intrínseca 

Nesta etapa será analisado o valor presente da operação comprada pelo Santander através 

do método de avaliação intrínseca. Vale lembrar que pela modelagem de retorno em excesso 

apresentada no capítulo anterior, quatro variáveis são importantes: o patrimônio líquido inicial 

(PL), o retorno sobre patrimônio líquido (RPL), a taxa de desconto (Ke) e o percentual de 

pagamento de dividendos (%D). 

Como visto, o Banco Real era uma instituição financeira relevante ao mercado brasileiro. 

Em 2007 seu patrimônio líquido totalizava R$ 9,779 milhões sobre o qual obtinha um retorno 

de 20,94% (RPL). Para empresas financeiras, o beta estimado, segundo (Damodaran, 2007) foi 

de 0,89, o que, considerando um ativo livre de risco de 4,64% e um prêmio sobre ativos de 

risco de 8,66% no Brasil (Damodaran, 2007), obtemos um custo de capital próprio de 12,35%. 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑅𝑝 = 4,64% + 0,89 ∗ 8,66% = 12,35% 

Modelo do PL Considerando a Marca Real 

Assumiremos num cenário base o mesmo retorno sobre o patrimônio líquido obtido 

naquele ano, de 20,94%. Assim como a política de pagamento de dividendos será análoga à 

daquela época, de 38%. 

O que, pelo modelo de retorno em excesso, nos fornece os seguintes valores: 
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Tabela 2 – Modelo de Avaliação de Retorno em Excesso para o Banco Real 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A evolução dos valores de patrimônio líquido segue como o lucro líquido estimado para 

aquele ano multiplicado por um fator de retenção (o que não foi pago em dividendos) mais o 

patrimônio líquido inicial. O lucro líquido é estimado como o retorno sobre o patrimônio 

líquido obtido no ano anterior vezes o patrimônio líquido daquele ano. 

Para o período de crescimento constante, mantivemos os mesmos critérios de RPL e fator 

de retenção. Considerando uma taxa de crescimento de 3%, obtemos um valor para este período 

de R$ 15,087 milhões. 

O valor total do patrimônio líquido é calculado como o valor inicial mais o valor obtido 

no período de cinco anos adicionado ao valor do período de crescimento constante, o que 

totaliza R$ 21,990 milhões. 

 

 

Avaliação Banco Real

Retorno sobre PL = 20,94%

Fator Ret. de Lucros = 62,00%

Crescimento Esperado = 12,98%

Custo de Cap. Próprio = 12,35%

1 2 3 4 5 Terminal Year

Lucro Líquido $2.047,72 $2.313,57 $2.613,94 $2.953,30 $3.336,73 $3.436,83

 (-) Custo do PL $1.207,45 $1.364,21 $1.541,33 $1.741,43 $1.967,52 $2.026,55

Retorno em Excesso $840,27 $949,36 $1.072,61 $1.211,87 $1.369,20 $1.410,28

Valor Terminal     $15.087,41

Custo acumulado do PL 1,12347 1,26219 1,41804 1,59313 1,78984

Valor Presente $747,92 $752,15 $756,41 $760,68 $9.194,44

Valor inicial do PL $9.779,00 $11.048,59 $12.483,00 $14.103,65 $15.934,70 $16.412,74

Custo de Cap. Próprio 12,35% 12,35% 12,35% 12,35% 12,35% 12,35%

Custo do PL $1.207,45 $1.364,21 $1.541,33 $1.741,43 $1.967,52 $2.026,55

Retorno sobre PL 20,94% 20,94% 20,94% 20,94% 20,94% 20,94%

Lucro Líquido $2.047,72 $2.313,57 $2.613,94 $2.953,30 $3.336,73 $3.436,83

Tx. Pag. de Dividendos 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 85,67%

Dividendos Pagos $778,13 $879,16 $993,30 $1.122,26 $1.267,96

Lucros Retidos $1.269,59 $1.434,42 $1.620,64 $1.831,05 $2.068,77

PL Inicial = $9.779,00

VP do Retorno em Excesso = $12.211,61

VP do PL Total = $21.990,61
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Modelo do PL Considerando a Marca Santander 

Faremos agora a avaliação da geração de valor considerando a premissa de expansão pela 

marca Santander. 

Partindo do mesmo patrimônio líquido inicial, ou seja, aquele comprado na operação, e 

o mesmo custo de capital próprio (bancos no Brasil), a única diferença para o cenário anterior 

está no indicador de retorno sobre o patrimônio líquido (RPL), que utilizaremos para o 

Santander 15,53%, aquele obtido pela instituição naquele ano. 

O que, pelo modelo de retorno em excesso, nos fornece os seguintes valores: 

 

Tabela 3 – Modelo de Avaliação de Retorno em Excesso para o Banco Santander 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Análise de Sensibilidade do Valor do Patrimônio Líquido 

Partindo do valor de patrimônio líquido inicial fixo, três variáveis são críticas para 

determinar o seu valor total pelo método da avaliação intrínseca: o retorno sobre patrimônio 

líquido (RPL), a taxa de desconto (Ke) e o percentual de retenção dos lucros (Py). Ao analisar 

Avaliação Banco Santander

Retorno sobre PL = 15,53%

Fator Ret. de Lucros = 62,00%

Crescimento Esperado = 9,63%

Custo de Cap. Próprio = 12,35%

1 2 3 4 5 Ano Terminal

Lucro Líquido $1.518,68 $1.664,91 $1.825,21 $2.000,96 $2.193,62 $2.259,43

 (-) Custo do PL $1.207,45 $1.323,71 $1.451,17 $1.590,90 $1.744,08 $1.796,40

Retorno em Excesso $311,23 $341,19 $374,05 $410,06 $449,54 $463,03

Valor Terminal     $4.953,57

Custo acumulado do PL 1,12347 1,26219 1,41804 1,59313 1,78984

Valor Presente $277,02 $270,32 $263,78 $257,39 $3.018,76

Valor inicial do PL $9.779,00 $10.720,58 $11.752,82 $12.884,45 $14.125,05 $14.548,80

Custo de Cap. Próprio 12,35% 12,35% 12,35% 12,35% 12,35% 12,35%

Custo do PL $1.207,45 $1.323,71 $1.451,17 $1.590,90 $1.744,08 $1.796,40

Retorno sobre PL 15,53% 15,53% 15,53% 15,53% 15,53% 15,53%

Lucro Líquido $1.518,68 $1.664,91 $1.825,21 $2.000,96 $2.193,62 $2.259,43

Tx. Pag. de Dividendos 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 80,68%

Dividendos Pagos $577,10 $632,66 $693,58 $760,36 $833,58

Lucros Retidos $941,58 $1.032,24 $1.131,63 $1.240,59 $1.360,04

PL Inicial = $9.779,00

VP do Retorno em Excesso = $4.087,27

VP do PL Total = $13.866,27
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variações destes três parâmetros, podemos simular diferentes valores totais gerados e comparar 

os múltiplos assim obtidos com o valor de outras transações realizadas. 

As tabelas a seguir refletem variações nos parâmetros de retorno sobre patrimônio líquido 

na faixa de 10% a 40% (linhas) e taxa de desconto na faixa de 5% a 40% (colunas). Diferentes 

tabelas refletem variações nas taxa de retenção, feitas em três cenários: 10%, 40% e 80%. 

Valores em mílhões de reais. Em negrito estão valores acima do valor de compra (R$ 38 

bilhões). 

 

Tabela 4 – Análise de Sensibilidade 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A seguir estão as respectivas tabelas de valor presente do patrimônio líquido sobre o valor 

atual de patrimônio líquido. Os números em negrito correspondem às condições em que 

encontramos um múltiplo acima de 3 (valor aproximado da compra das operações do Real pelo 

Santander). 

Retenção a 10%

RPL/Ke 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

10% 6.768 4.174 2.937 2.226 1.772 1.460 1.234 1.065

15% 12.582 7.633 5.289 3.952 3.103 2.525 2.111 1.803

20% 19.566 11.758 8.073 5.979 4.656 3.759 3.120 2.646

25% 27.863 16.630 11.341 8.344 6.456 5.181 4.274 3.605

30% 37.627 22.335 15.147 11.085 8.531 6.810 5.590 4.693

35% 49.020 28.964 19.551 14.240 10.909 8.669 7.085 5.922

40% 62.219 36.615 24.615 17.855 13.621 10.780 8.775 7.306

Retenção a 40%

RPL/Ke 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

10% 35.145 9.779 5.582 3.870 2.946 2.371 1.980 1.697

15% 64.342 17.485 9.779 6.662 4.995 3.967 3.275 2.780

20% 97.702 26.221 14.500 9.779 7.267 5.726 4.694 3.960

25% 135.569 36.068 19.787 13.247 9.779 7.659 6.245 5.242

30% 178.307 47.115 25.682 17.092 12.548 9.779 7.936 6.634

35% 226.296 59.455 32.232 21.342 15.594 12.099 9.779 8.144

40% 279.935 73.182 39.485 26.025 18.935 14.632 11.783 9.779

Retenção a 80%

RPL/Ke 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

10% 39.087 9.779 5.058 3.202 2.243 1.673 1.304 1.050

15% 77.190 19.113 9.779 6.122 4.240 3.126 2.409 1.918

20% 125.560 30.913 15.720 9.779 6.727 4.926 3.768 2.979

25% 185.809 45.564 23.070 14.285 9.779 7.125 5.422 4.264

30% 259.696 63.485 32.035 19.764 13.477 9.779 7.410 5.802

35% 349.136 85.132 42.839 26.350 17.910 12.951 9.779 7.628

40% 456.200 111.000 55.724 34.187 23.173 16.708 12.577 9.779
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Tabela 5 - Análise de Sensibilidade: V/VPL 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

4.3.2. Modelo de Opções Reais 

Agora faremos a aplicação do modelo de avaliação por opções reais. Para estimar o valor 

da marca, inicialmente é preciso identificar um cenário base. A este valor atribuiremos o 

patrimônio líquido inicial da empresa, por entender que num cenário sem expansão, ou seja, 

com retorno em excesso igual ao custo de capital próprio, teremos apenas o valor do patrimônio 

líquido inalterado. 

Considerando que para bancos, o tangível pode ser considerado como o próprio 

patrimônio líquido, pela metodologia de opções reais, o valor da opção é justamente o valor 

total dos intangíveis. 

Uma das entradas importantes para o modelo de precificação por Black&Scholes é o “S”, 

aqui o valor presente do fluxo de caixa do projeto. O projeto de expansão com a marca Real 

deve considerar um prêmio, ou RPL superior ao modelo da marca Santander, devido à 

diferença no Brand Equity construído. Para tanto foram utilizados os valores calculados pela 

metodologia de avaliação intrínseca. 

Retenção a 10%

RPL/Ke 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

10% 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

15% 1,3 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2

20% 2,0 1,2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3

25% 2,8 1,7 1,2 0,9 0,7 0,5 0,4 0,4

30% 3,8 2,3 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5

35% 5,0 3,0 2,0 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6

40% 6,4 3,7 2,5 1,8 1,4 1,1 0,9 0,7

Retenção a 40%

RPL/Ke 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

10% 3,6 1,0 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2

15% 6,6 1,8 1,0 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3

20% 10,0 2,7 1,5 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4

25% 13,9 3,7 2,0 1,4 1,0 0,8 0,6 0,5

30% 18,2 4,8 2,6 1,7 1,3 1,0 0,8 0,7

35% 23,1 6,1 3,3 2,2 1,6 1,2 1,0 0,8

40% 28,6 7,5 4,0 2,7 1,9 1,5 1,2 1,0

Retenção a 80%

RPL/Ke 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

10% 4,0 1,0 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1

15% 7,9 2,0 1,0 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2

20% 12,8 3,2 1,6 1,0 0,7 0,5 0,4 0,3

25% 19,0 4,7 2,4 1,5 1,0 0,7 0,6 0,4

30% 26,6 6,5 3,3 2,0 1,4 1,0 0,8 0,6

35% 35,7 8,7 4,4 2,7 1,8 1,3 1,0 0,8

40% 46,7 11,4 5,7 3,5 2,4 1,7 1,3 1,0
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Para o strike foi considerado o valor de compra: R$ 38 bilhões. Uma estimativa difícil de 

obter, a volatilidade para projetos de expansão de bancos, foi obtido do banco de dados para 

projetos da indústria financeira (Damodaran, 2015), uma estimativa que considera projetos já 

realizados e semelhantes de expansão: 50,34%. O período de maturação do projeto considerado 

foi de cinco anos – por restrições de metas gerenciais. E a taxa de desconto de 4,64% (T-Bond 

3 meses em 2007) Assim, aplicando a fórmula de Black&Scholes, temos os seguintes valores 

calculados para as opções de compra: 

R$ 7,427 milhões para a expansão pela marca Real e R$ 3,120 milhões para a marca 

Santander. Valores semelhantes à geração de intangíveis obtidos pela metodologia de avaliação 

intrínseca: R$ 12,2 milhões e R$ 4,1 milhões. 

Análise de Sensibilidade pela Metodologia de Opções Reais 

Para opções reais, partindo do valor do strike (valor da compra), três variáveis são 

importantes para determinar o prêmio da opção: o valor presente dos fluxos de caixa do projeto 

(V), a volatilidade (vol) e a taxa livre de risco (rf). Este prêmio da opção pode ser comparado 

com o valor total dos intangíveis gerados e o prêmio mais o patrimônio líquido inicial sobre o 

patrimônio líquido inicial fornece um múltiplo comparável ao valor presente do “equity” sobre 

o PL. 

As tabelas a seguir refletem variações nos parâmetros de valor presente do projeto na 

faixa de R$ 10 bilhões a R$ 80 bilhões (linhas) e volatilidade na faixa de 10% a 70% (colunas). 

Diferentes tabelas refletem variações na taxa livre de risco, feitas em dois cenários: 5% e 10%. 

Estes valores devem ser comparados com a geração de intangíveis obtidos pela metodologia 

de avaliação intrínseca. Valores em mílhões de reais. 
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Tabela 6 - Análise de Sensibilidade: Opções Reais 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Pode-se observar que variações na taxa livre de risco promovem alterações relativamente 

menores se comparadas com variações na volatilidade e principalmente no valor presente do 

projeto. 

Dado o “strike” fixo, o grande direcionador no prêmio da opção está no valor presente 

do projeto, que por sua vez está associado à capacidade da gerência de entregar retorno sobre 

patrimônio líquido superior. 

4.4. Índice de Contribuição de Marca 

Nesta etapa demonstraremos o racional de cálculo para determinação do índice que 

representará a contribuição de marca na geração de resultados econômicos EVA®. Este 

indicador, um número percentual, é aplicado à parcela dos resultados intangíveis para obter os 

“Lucros Exclusivamente Associados à Marca”. 

Para quantificar a influência da marca na decisão do cliente final, é necessário analisar 

três aspectos: 1) Quais constructos de marca são estatisticamente associados à geração de lucros 

da empresa, 2) Qual equação matemática representa a relação entre o Brand Equity e a geração 

de lucros e 3) Qual o percentual de variância é explicado por este modelo? 

PV/Vol. r=5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

10.000 0 19 247 786 1.537 2.395 3.285

20.000 87 1.124 2.741 4.509 6.279 7.985 9.592

30.000 2.860 5.477 8.032 10.492 12.833 15.032 17.073

40.000 10.721 12.672 15.209 17.843 20.426 22.890 25.196

50.000 20.433 21.409 23.505 26.032 28.666 31.256 33.723

60.000 30.408 30.856 32.454 34.753 37.332 39.965 42.527

70.000 40.406 40.612 41.791 43.826 46.296 48.919 51.532

80.000 50.406 50.503 51.362 53.138 55.472 58.055 60.687

PV/Vol. r=10% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

10.000 0 80 501 1.205 2.047 2.935 3.816

20.000 763 2.471 4.251 5.995 7.665 9.239 10.702

30.000 7.295 8.943 10.951 13.001 14.996 16.893 18.664

40.000 16.967 17.652 19.230 21.178 23.227 25.252 27.186

50.000 26.952 27.204 28.302 30.007 31.984 34.035 36.050

60.000 36.952 37.046 37.781 39.223 41.073 43.096 45.143

70.000 46.952 46.989 47.477 48.678 50.384 52.349 54.399

80.000 56.952 56.967 57.294 58.290 59.850 61.743 63.776
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A resposta final que teremos ao conduzir esta análise é: qual o percentual do lucro ou 

RPL adicional da empresa é estatisticamente explicado pelo Brand Equity – ou seja, o índice 

de contribuição da marca. 

Para esta análise coletamos os dados históricos de RPL e indicadores de Brand Equity já 

citados no capítulo de metodologia. Para obter robustez estatística serão realizadas duas etapas. 

Na primeira, análise fatorial, entenderemos quantos fatores são necessários e qual a carga de 

cada fator. Esta análise permitirá identificar se o modelo conceitual acima é válido 

estatisticamente ou se podemos convergir as medidas num único constructo, dada a 

multicolineariedade entre as variáveis. 

Na segunda etapa realizaremos uma análise confirmatória por meio de equações 

estruturadas para identificar tanto a equação que representa a relação entre o BrandEquity e a 

geração de lucro adicional quanto o percentual de variância explicada por este modelo. 

Os resultados para a análise fatorial indicaram pelo gráfico scree que apenas dois fatores 

são necessários para explicar mais de 80% da variância, e os fatores recomendados são um 

grupo de indicadores de Brand Equity e um indicador composto principalmente pelo RPL. 

 
Figura 11 – Gráfico Scree dos indicadores analisados  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Tabela 7 - Resultados da análise fatorial 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Em vista deste resultado, remodelamos a relação entre as variáveis para que os 

indicadores de Brand Equity estejam consolidados num único constructo, o que está de acordo 

com a teoria. Aaker (2004) alega que o Brand Equity é um conceito de múltiplas dimensões. 

Dessa forma o modelo sugerido estatisticamente passa a ser: 

 
Figura 12 – Modelo de Equações Estruturadas da relação entre Brand Equity e 

RPL  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Escrito pela equação geral: 

𝜉𝑗 = 𝛽0𝑗 + ∑ 𝛽𝑞𝑗𝜉𝑞 + 𝜁𝑗
𝑞:𝜉𝑞⟶𝜉𝑗

 

Em que a variável explicada (RPL), representada por 𝜉𝑗 é explicada pelo constructo 

“BrandEquity”, composto pelas variáveis latentes (Banco Principal, Imagem, Awareness, 

Recomendação, Lealdade e TOM – Top of Mind), representado pelas variáveis 𝜉𝑞 com erro  

𝜁𝑗 . 

Os resultados do modelo de equações estruturadas indicam que a variável de Brand 

Equity está bem modelada, ou internamente consistente, o que é demonstrado pelos indicadores 

Alpha de Cronbach e rho de Dillon-Goldstein, respectivamente 92% e 94%. Este constructo, 

por sua vez, explica 32% da variância do RPL. Embora tenha um baixo R², o valor da estatística 

t em 3,3 fornece um valor-p de 0,3%, o que ao critério de significância de 5%, faz aceitar o 

modelo explicativo.  

O percentual de variância explicado pelo modelo é o indicador de contribuição da marca. 

Outros fatores, como qualidade da carteira de ativos, tecnologia, capital humano, entre outros, 

poderiam aumentar o poder explicativo, mas este não é o escopo deste trabalho. 
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4.5. Intangíveis e Valor de Marca 

Os ativos intangíveis são a parcela do valor do negócio que excede a remuneração dos 

ativos tangíveis, normalmente representado por: Tecnologia, Capital Humano, Sistema de 

Distribuição, Base de Clientes e Marcas, entre outros. 

Para o caso de bancos, é calculado como o valor presente do patrimônio líquido menos o 

patrimônio líquido atual. Ou, pela metodologia de opções reais, o valor da opção. 

Dessa forma, chegamos ao valor total dos intangíveis de R$ 12,211 milhões para o banco 

Real e R$ 4,087 milhões para o banco Santander pela metodologia de avaliação intrínseca ou, 

pelo método de opções reais: R$ 7,427 milhões para o banco Real e R$ 3,120 milhões para o 

banco Santander. 

Partindo-se do ativo intangível R$ 12,211 milhões e aplicando-se a contribuição de marca 

na geração destes resultados (32%), obtivemos o valor final da marca Real: R$ 3,663 Milhões. 

Para o Banco Santander temos de valor de marca uma estimativa de R$ 1,307 Milhões. 

Analogamente pela metodologia de opções reais, obtemos os seguintes valores para as 

marcas Real e Santander: R$ 2,376 Milhões e R$ 998 Milhões, respectivamente. 

 

Figura 13 – Composição do Valor da Empresa e o Fator Marca pela Metodologia 

de Opções Reais 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4.6. Comparação com Outras Estimativas 

Ao dólar da época (R$ 2,16), temos os seguintes valores da marca em dólares: US$ 1,696 

Milhões para a marca Real e US$ 605 Milhões para a marca Santander pela metodologia de 

avaliação intrínseca e US$ 1,100 Milhões para a marca Real e US$ 462 Milhões para a marca 

Santander. Estes valores estão intermediários entre duas estimativas dos rankings publicados 

em 2007. 

 
Tabela 8 - Comparativo dos valores de marca 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

4.7. Conclusões do Estudo de Caso 

Foi observado que a empresa adquirida era maior e tinha uma marca mais valiosa que 

aquela que aquela que a adquiriu no Brasil. A análise de valor sugeriu que a expansão por meio 

da marca Real promoveria maior valor ao acionista que se feita com o guarda-chuva da marca 

Santander. 

Para tal resultado, tanto a abordagem por meio de avaliação intrínseca como por opções 

reais forneceram valores similares para ambas as marcas e também alinhadas com estimativas 

da época. 

A metodologia de opções reais fornece basicamente três vantagens ao analista 

(Trigeorgis, 1996): a avaliação de cenários de extensão (a mesma marca para diferentes 

produtos ou serviços), avaliação de cenários de expansão (a mesma marca para novos canais 

ou geografias) e a justificativa de investimentos em projetos com valor presente negativo. Para 

esse estudo de caso, a avaliação de cenários de extensão não foi necessária, mas a metodologia 

de opções reais pôde justificar um projeto com VPL negativo, pois este investimento permitiu 

a entrada do Santander num mercado altamente estratégico. O que, com as premissas de 

avaliação da opção (volatilidade =50,34%, tempo da opção = 5 anos,  taxa livre de risco = 

4,64% e strike de R$ 38 bilhões), estimou um valor gerado de intangíveis semelhante ao 

estimado pela metodologia de avaliação intrínseca. 

Valor da marca US$ Mi Real Santander

BrandAnalytics 834             267             

BrandFinance 2.091          1.203          

Avaliação Intrínseca 1.696          605             

Opções Reais 1.100          462             
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A análise fatorial e confirmatória dos dados de Brand Equity explicaram estatisticamente 

a relação entre indicadores de mercado e o indicador de retorno do banco, RPL e esta análise 

nos forneceu um índice de contribuição de marca estatisticamente válido de 32%. 

Entendemos, dessa forma, que a compra conseguiu gerar valor econômico, mas com um 

potencial menor do que se tivesse sido feita a expansão com a marca Real. Devido ao menor 

Brand Equity construído pela marca Santander. E para tanto os indicadores de consumidor e 

principalmente o indicador de retorno sobre patrimônio líquido comprovam a tese. 

Uma análise a posteriori do evento (2015) mostrou que o Santander comprou mas não 

exerceu a opção de expandir as operações por meio da marca Real – deixando de lado uma 

grande oportunidade. Motivos gerenciais, como a padronização da marca no mundo podem 

justificar tal decisão. Mas é razoável dizer, à luz dos cálculos realizados, que uma grande 

quantidade de valor deixou de ser gerado com esta decisão. Em 2015 o posicionamento que o 

Real detinha nesta época, de banco sustentável e parceiro da sociedade estava incorporado a 

bancos públicos, com o trabalho de posicionamento de marca realizado pelo mesmo consultor 

em ambos os casos. 

Muitas vezes, em casos de fusões e aquisições, os altos valores envolvidos na operação 

parecem tornar a discussão de marca e cultura desimportantes, mas não são. Como mostrou 

este estudo de caso, uma grande parcela da geração de valor intangível está intrinsecamente 

ligada a fatores humanos, como pessoas, processos, cultura e a própria marca. 
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5. CONCLUSÃO 

Podemos concluir esta dissertação afirmando que avaliar uma marca é importante para 

as organizações em três situações: fusões e aquisições, criação de indicadores para 

administração do valor no dia-a-dia e entendimento da destruição de valor em caso de crise de 

imagem. 

Ter marcas fortes geralmente é uma das formas da empresa de criar valor. Mas a marca 

não é tudo, ela capta muito da fama de um modelo de negócios bem sucedido. 

Outros intangíveis, como P & D, cultura orientada ao consumidor, cultura de eficiência 

(focada em redução de custos) e a capacidade da empresa de mudar e reagir rapidamente – 

também são fontes importantes de valor. Por isso nesta dissertação foram revisitadas as 

definições de marca na literatura e separou-se de forma estatística a contribuição da marca para 

a empresa. 

Metodologias de curto-prazo com foco no cliente permitem uma visão diagnóstica da 

relação do consumidor com a marca, enquanto medidas financeiras de curto-prazo permitem 

discutir estas vantagens em termos financeiros. Já as metodologias de longo prazo são 

semelhantes às de avaliação de ativos em geral e o exercício de sua estimativa permite ao gestor 

da marca entender seus drivers de valor e como alavancá-los. 

Entendemos que não existe uma alternativa de avaliação melhor que a outra. Depende da 

necessidade de cada situação/empresa. 

Como limitações deste trabalho podemos destacar a falta de objetividade de alguns 

parâmetros: a estimativa da volatilidade na aplicação da metodologia de opções reais ainda 

precisa de um histórico maior de projetos de expansão/extensão, e talvez aqui esteja uma 

possibilidade de próximos passos: estimar a volatilidade considerando projetos alternativos de 

marca. E a determinação de alguns indicadores, como o índice de contribuição de marca, a taxa 

de crescimento da empresa e a taxa de desconto serão sempre alvo de alguma subjetividade. 

Mas, assim como toda avaliação de ativos, a avaliação da marca não é plenamente 

objetiva. Entender este valor é uma jornada que passa pela percepção do consumidor, do 

acionista e do administrador e um grau de subjetividade é necessário e premissas 
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simplificadoras serão necessárias à sua modelagem, citando Albert Einstein, para tanto, deve-

se buscar “um modelo simples, mas não o mais simples”. 
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