O valor de uma marca
Um inventor quando se depara com o fruto do seu trabalho, dinheiro e
esforço não imagina o tamanho do sucesso que sua invenção terá no
futuro. Investir em um produto ou em uma empresa muitas vezes pode ser
algo perigoso, um tiro no escuro, pois ninguém consegue prever o dia de
amanhã com precisão.
Grandes empresas como Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook,
AT&T, Visa, Tencent, IBM e MC Donald’s formam o ranking das 10 marcas
mais valiosas no mundo. A lista elaborada pela Interbrand é baseada em
três aspectos relevantes: desempenho financeiro dos produtos e serviços,
papel da marca no processo de decisão de compra, força da marca para
garantir um preço maior e ganhos expressivos no futuro.
Destas 10 companhias, somente a Google é avaliada em U$$ 245,5 bilhões.
Um valor altíssimo que entra na conta de seus criadores Larry Page e
Sergey Brin, embora há quem diga que o valor da sua marca quem decide
é você e o quanto você irá investir nela.
Porém, infelizmente, uma coisa é certa: a falta de investimento do Brasil
em áreas de tecnologia, bem como a demora em concessão de patentes,
não têm trazido estes bons resultados para cá, uma vez que não consta o
nome de uma única empresa brasileira, apesar de o nosso país consumir
em massa os produtos e serviços oferecidos por estas marcas.
Contudo, estas empresas representam um importante indicador de
mercado. Nota-se que a maioria delas é do ramo tecnológico, o que
demonstra o potencial que tem este segmento. As marcas são fonte de
inspiração para novos empreendedores, há muito que se aprender com
elas.
Afinal, todo empresário sonha em ver sua empresa prosperar e, quem
sabe, um dia estar tão presente no mercado que irá aparecer neste
ranking. Por isso, é importante investir no seu negócio. Registre sua marca
perante os órgãos responsáveis, pois muito além de proteger seu
patrimônio, esta atitude também ajudará no crescimento do nosso país
perante o mercado mundial.
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