
Marcas dos EUA perdem pontos 
Pesquisa da GfK Roper mostra que antigos ícones do país já não são tão apreciados por consumidores globais 
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Marcas mais poderosas do mundo 
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Ranking/marca 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Sony (Ásia) 

Coca-Cola [EUA] 

Nokia (Europa) 

Nestlé (Europa) 

Pepsi(EUA) 

Colgate (EUA) 
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Nike (EUA) 
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Honda (Ásia) 

Panasonic (Ásia) 

Mercedes-Benz (Europa) 

Philips (Europa) 

Disney (EUA) 
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Coca-Cola (EUA) 

Nokia (Europa) 

Colqate (EUA) 

Sony (Ásia) 

Philips (Europa) 

McDonald's(EUA) 

Pepsi(EUA) 

Kodak (EUA) 

Nike (EUA) 

Nestlé (Europa) 

Panasonic (Ásia) 

Gillette (EUA) 

Samsung (Ásia) 

Motorola (EUA) 

Disney (EUA) 

Fonte: pesquisa Worldwide Power Brands da GfK Roper Consulting, realizada entre 
novembro de 2006 e janeiro de 2007 e publicada em 14 de agosto de 2007.0 estudo se 
baseou em 30 mil entrevistas com consumidores de 13 anos ou mais de 25 países. 

Likability das marcas dos EUA 
(definidas pelo ganho ou perda da 

aprovação dos consumidores mundiais] 

Marca 
Escore 

2007 2006 

Maiores perdas 

Coca-Cola 

McDonald's 

Nike 

Yahoo 

212,8 

155,3 

143,8 

83,7 

252,4 

174,7 

157,9 

89,9 

Maiores ganhos 

Disney 

Microsoft 

National Geographic 

Google 

Apple 

125,4 

108,1 

94,2 

103,7 

55,0 

106,8 

89,6 

82,7 

92,9 

46,7 

Var.% 

-15,6 

-11,1 

-8,9 

-6,8 

17,4 

20,6 

13,9 

11,6 

17,7 

Fonte: GfK Roper Consulting. 

Coca-Cola, McDonalcTs, Col
gate-Palmolive e Kodak estão 
entre as marcas blue-chip dos 
Estados Unidos que já não agra
dam tanto os consumidores 
internacionais como antes, em 
parte devido ao seu país de 
origem. Segundo a GfK Roper 
Consulting, que conduz a pesqui
sa Worldwide Power Brands há 
uma década, as atitudes contra 
os americanos e sua cultura são 
cada vez mais negativas. "Nossa 
política internacional contribuiu 
para a perda de likability (quali
dade de agradar) das marcas", 
disse Jennifer James, consultora 
sênior da Roper. 

O estudo monitora a likability 
de 60 grandes marcas, das quais 
cerca de 50% são dos EUA. 
Outros fatores considerados 
pela Roper são familiaridade 
com a marca e a disposição de 
recomendã-la a outras pessoas. 
A perda de popularidade tem 
sido constatada há vários anos, 
principalmente em regiões de
senvolvidas, mas a diferença 
deste ano é que também os 
mercados em desenvolvimento 
estão fugindo dos antigos clás
sicos americanos. "Em 2006 
começamos a notar a queda da 
aprovação dos consumidores da 
América Latina, Ásia e Europa", 
observa James. 

A tendência não se limita às 
marcas americanas. As estran
geiras também estão declinando, 
explica a pesquisadora, embora 
em menor grau. As companhias 
dos EUA registraram quatro 
das cinco maiores quedas no 
gosto dos consumidores. A da 
Coca-Cola foi a maior; por outro 
lado, Disney, Microsoft, National 
Geographic, Google e Apple 
aumentaram seu apelo (ver 
tabela), mas atrás das líderes 
estrangeiras da lista das Top 10 
em likability: BMW, Mercedes-
Benz e Volkswagen (Alemanha), 
seguidas por Sony e Honda (Ja
pão). Tanto a Sony como a BMW 
saltaram mais de 30%. 

DÚVIDAS 
Os analistas questionam se 

os resultados da Roper refletem 
xenofobia ou consumismo. "Não 
vejo um efeito gratuito, míope, 
baseado no país de origem. Isso 
não mostra um problema ame
ricano, mas de uma categoria 
americana", acredita Ann McGiU, 
da Graduate School of Business 
da Universidade de Chicago. E 
para Robert Passikoff, fundador 
da Brand Keys, marcas america
nas que "estão indo bem" podem 

não estar sendo identificadas. 
"Não sei se as pessoas vêem a 
Yahoo ou a Google e pensam 
necessariamente que são marcas 
americanas, dado o tipo de eco
logia de mídia existente." 

McGill aponta o sucesso 
da Disney como prova de que 
as marcas do país não caíram 
totalmente em desgraça. Com 
exceção da Sony, diz, a maioria 
das maiores e mais populares 
também foram afetadas; e, afinal, 
Coca-Cola, Nike, Pepsi, Colgate e 
McDonald's ainda estão entre as 
top 10 da lista das marcas mais 
poderosas da Roper (ver tabe
la). O mais provável, acredita, 
é que os consumidores estejam 
apenas sofrendo de "fadiga de 
marketing" e descontando nas 

O The Audit Bureau of Cir-
culations (ABC) pediu para que 
os jornais afiliados participem 
da mais recente iniciativa da 
entidade — o Audience-FAX, 
novo sistema de mensuração 
de audiência que integrará pela 
primeira vez aos relatórios de 
circulação do ABC as estima
tivas de audiência dos jornais 
impressos e de seus websites, 
assim como as visitas únicas 
mensais aos sites. 

O sistema de mensuração 
será baseado em dados da Scar-
borough Research, da Nielsen// 
NetRatings e da comScore, au-
ditados de forma independente 

marcas maiores e mais familia
res: "Não sei se isso tem a ver 
com os EUA ou com o fato de os 
consumidores jovens e sofistica
dos desaprovarem a idéia geral 
de branding, que não parece 
autêntico para eles". 

RELEVÂNCIA 
Outra questão é se as pes

quisas baseadas em uma única 
pergunta realmente mensuram 
alguma coisa. Um das maiores 
vencedoras tanto da pesquisa da 
Roper quanto da Harris Polis Best 
Brands é a Sony — a qual, como 
apontou a AdAge em julho, tem se 
posicionado bem atrás da Apple 
na categoria de música portátil, 
além de ter sofrido um recall de 
10 milhões de baterias de laptops 

pelo ABC e reportados nos servi
ços ABC Publisher's Statements, 
Audit Reports e FAS-FAX (este 
o serviço tradicional de aferição 
do ABC). As informações tam
bém estarão disponíveis em um 
novo database da indústria que 
permitirá aos anunciantes gerar 
relatórios customizados sobre 
jornais nacionais e locais, com
parando mercados ou jornais 
selecionados em uma variedade 
de segmentos demográficos. 

Segundo o site Mrweb.com, 
o comunicado de 17 de julho 
do ABC foi acompanhado duas 
semanas depois pelo anúncio 
de outro serviço conjunto da 

e de estar sendo esmagada no 
mercado de videogames. 

Passikoff diz que a metodo
logia da Roper é unidimensio-
nal. Entre novembro de 2006 
e janeiro de 2007 a empresa 
perguntou a 30 mil responden-
tes de 25 países (de 13 anos 
ou mais) se eles tinham ouvido 
falar de determinada marca, se 
gostavam dela, se confiavam 
nela, se pagariam mais por ela 
e se a recomendariam a amigos. 
"É o que chamamos de excelente 
resposta para uma pergunta sem 
sentido. O que você tem aqui é 
o que eles disseram que acham, 
não o que realmente pensam." 

Essas pesquisas deveriam 
conter um questionário psicoló
gico para determinar o vínculo 

Nielsen//NetRatings e da Me-
diamark Research (MRI), o 
Net//MRI, que fornecerá um da
tabase combinando o serviço de 
monitoramento online NetView 
(NetRatings) e o Survey of the 
American Consumer (MRI). 
As informações incluirão o uso 
da internet pelo consumidor 
(freqüência, alcance e métricas 
de tempo dedicado), dados de 
leitura de revistas e jornais, 
audiência de TV, audiência de 
rádio, consumo de produtos, 
características psicográficas, 
configurações de computador, 
acesso à internet e característi
cas geodemográficas. 

emocional de um consumidor 
com a marca, critica Passikoff. 
Mas ele concorda com a dire
ção geral do estudo, já que sua 
própria pesquisa, há dois anos, 
também mostrou que as marcas 
americanas estavam declinando 
no exterior. Para McGill, os da
dos também são questionáveis 
por dependerem tão fortemente 
do que os consumidores estão 
sentindo no momento. 

Nada disso, porém, abala a 
confiança de Mike Fausulo, dire
tor de marketing da Sony, a nú
mero um da lista. "O depoimento 
do consumidor sobre a marca é, 
para mim, a mensuração mais 
eficaz que poderíamos ter. Quan
do ele diz que ama e confia nela, 
é uma vitória para nós." 

As novas informações serão 
valiosas para os anunciantes, 
diz o site. Em maio, um ba
lanço preliminar da Net//MRI 
mostrou que cerca de 83% 
dos visitantes dos sites de 23 
revistas mensais de grande 
circulação dos EUA acessaram 
seu conteúdo exclusivamente 
via internet. E outra recente 
pesquisa da empresa, comissio
nada pela Newspaper National 
Network, confirmou que existe 
realmente uma sobreposição 
entre a audiência impressa e 
online dos jornais — 81% dos 
respondentes consomem regu
larmente as duas versões. 

Sites de jornais terão medição de audiência 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 29, n. 1274, p. 36, 3 set. 2007.




