
Apple lidera ranking de impacto global
Marca norte-americana voltou ao topo da lista da Interbrand
em 2004. Al Jazeera surpreende e estréia na quinta colocação

Por Cibele Santos
Em 2004, os leitores do

Brandchannel.com, site da empre-
sa especializada em pesquisa de
marca Interbrand, devolveram à
Apple o status da marca de maior
impacto do ano, perdido em 2003
para a Google. Esse retorno foi
alavancado pelo sucesso de pro-
dutos e serviços da marca de Steve
Jobs como Imac, iPod e iTunes,
que contribuíram para um salto
de 300% no lucro líquido da Ap-
ple no período (US$ 295 milhões
apenas no último trimestre).

Além da troca de posições
entre Apple e Google no topo do
ranking global (ver tabela), a com-
paração com os resultados de
2003 apontam outros movimen-
tos entre as Top 5: Mini (BMW),
então a terceira colocada, foi rele-
gada ao sexto lugar pela Ikea;
Coca-Cola, antes na quarta posi-
ção, passou para a sétima, substi-
tuída pela Starbucks; e Samsung
perdeu o quinto lugar para Al
Jazeera, canal de TV árabe que
apareceu pela primeira vez entre
as cinco marcas de maior impac-
to. Por outro lado, Nike e Sony
saíram da lista das Top 10 de
2004, sendo substituídas por Vir-
gin e Ebay.

Além de três marcas de bebi-
das alcoólicas — Corona (nº 2),
Bacardi (nº 3) e Concha y Toro
(nº 5) —, a lista inclui um panifí-
cio mexicano (Bimbo), sandálias
brasileiras (Havaianas), uma com-
panhia aérea (AeroMéxico), uma
associação de produtores de café
(Café de Colômbia) e a gigante
brasileira Petrobras.

Várias dessas megamarcas
também se destacaram nos
rankings regionais, com uma no-
tória exceção: na América Lati-
na, as Top 10 são puramente
regionais — da líder Cemex (ci-
mento mexicano) até a brasileira
Natura (ver tabela).

A mais recente pesquisa anual
Reader's Choice Awards, que tra-
dicionalmente compila as mar-
cas de maior impacto global e
regional — seja positivo, seja ne-
gativo -, envolveu 4.840 leitores
de 75 países entre novembro e
dezembro de 2004. Do total,
1.984 participaram do ranking
de Marcas Globais, 935 da lista
da América do Norte, 858 da re-
gião Europa/África, 655 da Ásia/
Pacífico e 408 da América Latina.

Veja ao lado alguns destaques
da pesquisa.

A n° l
"É difícil imaginar uma marca

com brilho maior do que a Apple
em 2004. Notavelmente pontua-
da por iMacs, iPods e iTunes, sua
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presença foi sentida na imprensa,
na propaganda e nas ruas. O iPod
tornou-se a própria definição de
'onipresença'. O sucesso da Ap-
ple está na grande inovação, no
belo design e na sua capacidade
de despertar entusiasmo e paixão
mesmo naqueles que, apesar do
total desinteresse por aparelhos
eletrônicos, ainda precisam deles
para sobreviver no mundo de
hoje", diz a Brandchannel.

Ainda que o critério do
Reader's Choice não se baseie no
desempenho financeiro das mar-
cas e sim na sua relevância no
cotidiano dos pesquisados, al-
guns números da Apple se desta-
cam: no último trimestre do ano,
o iPod vendeu, sozinho, 4,6 mi-
lhões de unidades, e hoje tem
cerca de 10 milhões de usuários;
as vendas do iMac triplicaram
em 2004, comparadas a 2003,
enquanto as vendas totais de
computadores Apple cresceram
26%; e a divisão de música iTu-
nes revelou-se uma grande alter-
nativa para o Napster.

Parte desse impacto é atribu-
ída às ações no varejo, no senti-
do de estimular a experimenta-
ção in loco da marca e dos produ-
tos e promover a interação dos
prospects. Para a Apple, aprovei-
tar a repercussão do iPod a fim
de aumentar o atrativo de suas
outras ofertas — desde servido-
res, softwares, Wi-Fi, até os no-
vos iPod Shuffle e Mini Mac - é
uma questão prioritária neste
momento. O share da marca no
mercado mundial de computa-
dores foi inferior a 2% em 2004,
comparado aos 18% da líder Dell,
16% da HP e 6% da IBM.

Google
O segundo lugar do maior

portal de busca do mundo reflete
a crescente demanda dos leitores
do Brandchannel por mecanis-
mos simplificadores de pesquisa
online. Mas este não é o único
atrativo do Google. A marca tam-
bém está ligada a hardware, licen-
ciamento de tecnologia, conteú-
do noticioso, shopping (Froogle)
e colocação de publicidade (via
AdSense, responsável por 95%
da receita da empresa).

A concorrência é dura em
muitas frentes, como no caso do
buscador Overture (Yahoo) e dos
serviços Clusty (Vivisimo) e
Desktop Search (MSN). Porém,
com mais de 200 milhões de bus-
cas diárias, o Google detém atual-
mente 57% do mercado contra
21% do Yahoo e apenas 9% do
MSN. E o potencial de expansão
é imenso: hoje, apenas 12,7% da
população mundial tem acesso à

Nota: *empate na mesma posição.
Fonte: 2004 Keader's Choice Awards (Brandchannel.com), publicado em 31 de janeiro de 2004. Dados organizados por Meio & Mensagem.
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México em destaque
Com sua configuração atípica,

o ranking latino-americano não

foi dominado pelas marcas de tec-
nologia e varejo que caracteriza-

ram as outras regiões, e sim pela
mexicana Cemex, terceira maior
empresa de cimento do mundo.
Segundo o relatório, a importân-
cia regional da companhia refle-
tiu o acelerado desenvolvimento
do México, estimulado por explo-
são habitacional e aumento de em-

préstimos hipotecários oferecidos

pelo governo.
Mas embora a quase centená-

ria Cemex tenha mais que duplica-

do o lucro líquido em 2004, sua
carga de débito, hoje de US$ 5,6
bilhões, cresceu praticamente na

mesma proporção. E a julgar pelo
ritmo de amortização da dívida,

reduzida em apenas 1% no perío-

do, "a Cemex continuará endivi-
dada até o México conseguir o Te-

xas e a Califórnia de volta", ironi-

za o Brandchannel.
Dentre asTop 5 da região, três

são de bebidas alcoólicas — a cer-
veja mexicana Corona (n° 2), a
cubana Bacardi (n° 3) e a vinícola

chilena Concha y Toro (n° 5), que
substituiu a Café de Colômbia e

ocupou pela primeira vez o ranking

das Top 5 Globais —, seguidas pelo

panifício mexicano Bimbo (as mes-

mas posições de 2003).
O grande impacto regional das

marcas de bebidas deve-se em parte

à eficiência das estratégias de ma-
rketing e expansão de empresas, diz
o relatório. Em 2004 o Grupo Mode-
lo, proprietário da Corona, investiu
agressivamente na imagem de seu

produto tanto no mercado domésti-
co (do qual detém a maior parte)

quanto no internacional. A Bacardi

ampliou seu portfólio de marcas, que
incluem Dewar's, Bombay e Martini,

investindo cerca de US$ 2 bilhões na
compra da popular Grey Goose (da

canadense Sidney Frank),dentre ou-
tras aquisições.

Já o sucesso de Concha y Toro é
um indicador da saúde da indústria

de vinhos chilena, que expandiu

26% entre setembro de 2003 e ou-
tubro de 2004. As 15 vinícolas da
marca detêm mais de 20% do mer-

cado local, mas foram as exporta-
ções para quase cem países que ga-
rantiram mais da metade da receita
total de 2004 e seu avanço de 3,8%

no período. Graças à combinação
de excelente qualidade e preços
populares, a marca conta com pu-
blicidade gratuita garantida na mí-

dia e é freqüentemente menciona-

da por publicações especializadas

como Wine Spectator, Wine En-

thusiast, Descorchados e Wines

and Spirits.
A Bimbo, terceiro maior panifí-

cio do mundo, reportou crescimen-
to de 7,7% nas vendas domésticas
e de 4,9% no restante da América
Latina, mas perdeu mercado nos

EUA em conseqüência do forte
movimento antiobesidade. Segun-

do o relatório, "é difícil saber exa-

tamente porque nossos leitores
atribuíram tal impacto à marca, que

não reportou nenhuma novidade
monumental em 2004. Talvez por-

que, da mesma forma que aconte-

ce com as marcas de café e bebidas,
pão seja uma parte diária da vida
da maioria dos latino-americanos
— e também porque ninguém faz

pão como a Bimbo".

Expandindo para as Top 10, os
destaques da lista incluem sandá-

lias Havaianas, que apareceram
pela primeira vez no grupo, em sex-

to lugar; Café de Colômbia, da as-
sociação dos plantadores locais de

café, que só perdem para o Brasil
em produção mundial do produto;
Petrobras, apesar de ter caído do
sétimo para o nono lugar em 2004;
e Natura, que também perdeu par-

te do impacto anterior e recuou do

oitavo para o décimo lugar.

internet, o que deixa outros 5,6
bilhões de futuros usuários para
serem conquistados.

Varejo em alta
Em terceiro e quarto lugares do

ranking global destacam-se dois
varejistas "surpreendentemente
parecidos apesar das diferentes ofer-
tas de produtos", segundo o relató-
rio: respectivamente Ikea, fabrican-
te sueca de móveis, e a rede ameri-
cana de cafeterias Starbucks. Am-
bas se expandiram significativa-
mente em 2004. A Ikea abriu mais
dez lojas (e tem previsão de inau-
gurar outras 20 neste ano), e a
Starbucks, extraordinários 1.344
novos espaços apenas nos primei-
ros nove meses do ano. A meta da
rede mundial de coffee shops, hoje
com 8.569 pontos em mais de 30
países, é atingir as marcas de 15 mil
outlets nos Estados Unidos e 15
mil em outros mercados. O prazo
não foi esclarecido, mas, como ob-
serva o Brandchannel, se depender
da rapidez da expansão (3,5 novas
lojas por dia em 2004), da alta
percepção da marca, da eficiência e
da filosofia operacional (similar à
"segurança no conhecido", do
McDonald's), esse dia não deve
estar muito longe.

Al   Jazeera

Na quinta posição, uma sur-
presa: a rede árabe de notícias Al

Jazeera, sediada em Qatar, que
tomou grande impulso no ano
passado graças ao renovado inte-
resse mundial pelas populações
do Oriente Médio e da comuni-
dade islâmica em geral.

Fundada em 1996, com uma
audiência atual de 35 milhões
de pessoas (a esmagadora mai-
oria muçulmana) e 30 birôs
internacionais, a rede enfren-
tou dificuldades de toda ordem
em 2004, desde a expulsão de
seus repórteres em vários paí-
ses e boicotes de anunciantes
até acusações de viés jornalísti-
co. Apesar disso, é considerada
relativamente independente em
sua região, e aos poucos seu
lema — "cobrir todos os pontos
de vista com objetividade, inte-
gridade e equilíbrio" — tem con-
quistado credibilidade em ou-
tros mercados. Essa filosofia
editorial não será afetada pela
planejada abertura de capital,
enfatizou um porta-voz da em-
presa, que atualmente é susten-
tada pelo governo e por peque-
na receita publicitária.

A recente expansão da rede
já abrange um canal de espor-
tes, um site em inglês (http://
english.aljazeera.net) e para
este ano estão previstos um ca-
nal de TV por satélite em in-
glês, um de documentários e
outro infantil.

Anúncio




