
Microsoft é marca mais poderosa do mundo   
 
O mega empreendimento de Bill Gates, a Microsoft, a marca mais poderosa do mundo, de 
acordo com o estudo BrandZ Top 100 Most Powerful Brands, realizado mundialmente pela 
Millward Brown Optimor, especializada na valoração financeira e retorno sobre investimento 
(ROI). A pesquisa tem como base os dados do BrandZ, que mede o equity de mais de 30 mil 
marcas. Este é o primeiro ranking que agrega a pesquisa feita junto ao consumidor com os 
dados financeiros públicos para medir a contribuição que as marcas exercem no resultado final 
da empresa. Também é o único que quantifica os sentimentos e as percepções dos 
consumidores sobre o momento da marca e o potencial no futuro.  
 
A Microsoft está avaliada em US$ 62 milhões e lidera o ranking seguida por General Eletrics 
(US$ 55,834), Coca-Cola (US$ 41,406), China Mobile (US$ 39,168), Marlboro (US$ 38,510), 
Wal-Mart (US$ 37,567), Google (US$ 37,445), IBM (US$ 38,084), Citigroup (US$ 31,028) e 
Toyota (US$ 30,201).  
 
A pesquisa evidencia que a Europa lidera o mundo das marcas de luxo, posicionando Louis 
Vuitton (24º), Mercedes (28º), Porsche (43º), Chanel (75º) e Cartier (82º) e que a procura 
por esse setor está crescendo rapidamente em função do aumento de consumidores com alto 
poder de compra nos países desenvolvidos. Outra constatação é que as marcas chinesas estão 
conquistando poder global, como a China Mobile (4º) e também do surgimento de marcas 
emergentes como Lenovo. 
 
O varejo também ocupa posições de destaque, demonstrando que suas marcas podem ser 
maiores que os produtos que vendem, como é o caso de Wal-Mart (6º), Tesco (30º), eBay 
(38º) e Amazon (78º). Também os novos modelos de negócios fizeram com marcas novas 
ganhassem destaque, como acontece com Starbucks (47º) e a Zara (87º). Com o atual estilo 
de vida digital, marcas que possibilitam interatividade, como o Google (7º lugar) e eBay (38º) 
crescem rapidamente. 
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