
Duas renomadas consultorias
internacionais divergem sobre
o valor das grandes marcas

ANNA GABRIELA ARAÚJO

Qual a marca mais valiosa do
mundo? Depende da fonte ana-
lisada. De acordo com o ranking
divulgado no final de julho pela
consultoria Interbrand, a marca
mais valiosa do mundo é a Coca-
Cola, cujo valor é de US$ 65,3
bilhões. Já para a empresa de
consultoria Millward Brown, a
marca mais cara da atualidade
é o Google, cujo valor atingiu
a cifra de US$ 66,4 bilhões.
Segundo esse levantamento, a
gigante de buscas aumentou o
valor de sua marca em 77%
no último ano, desbancando a
General Electric (GE), que foi
estimada em US$ 61,8 bilhões.
Com metodologias de cálculo
diferentes, os dois estudos produ-
ziram resultados completamente
divergentes, que deram margem
a calorosas discussões no mundo
do marketing. No ranking da

Interbrand, a marca mais
valiosa do mundo segun-
do a Millward Brown,
o Google aparece na
discreta 20a coloca-
ção, avaliada em
US$ 17,8 bilhões.

A diferen-
ça de valor entre
um ranking e outro é de US$
48,6 bilhões, que representa
quase o valor da marca GE (US$
51,5 bilhões) na avaliação da
Interbrand.



Por outro lado, á Coca-Cola - que
lidera o ranking da Interbrand
-, foi avaliada pela Millward
Brown em US$ 44,1 bilhões e
classificada na quarta posição.
Nesse caso a diferença entre
as cifras foi menor (US$ 21,2
bilhões), mas ainda assim existe
um abismo entre os dois ran-
kings. Sílvia Quintanilha, client
service VP da Millward Brown
do Brasil, explica que o estudo
da Interbrand avalia a corpora-
ção como um todo e não apenas
a marca. Por exemplo: o valor da
Coca-Cola inclui todo o guarda-
chuva de produtos da empresa,
já no ranking da Millward o

valor é apenas do refrigerante
Coca-Cola. "Se somarmos todos
os valores da marca Coca-Cola,
ela também será a primeira no
nosso ranking", garante a execu-
tiva. "De qualquer maneira, esse
levantamento é um investimento
do WPP - segundo maior grupo
de comunicação do mundo,
proprietário de agências como
Y&R, Ogilvy, JWT e MattosGrey
- para medir o equity das marcas
atendidas pelas empresas de
comunicação do grupo."
Para Alejandro Pinedo, diretor-
geral da Interbrand, que perten-
ce a outro gigante do univer-
so da comunicação - o grupo
Omnicom (dono das agências
BBDO, DDB eTBWA), o estudo
da concorrente está focado mais
na valorização das ações de
uma empresa do que na avalia-
ção da marca propriamente dita.
"A Millward Brown se baseia
na performance de curto prazo

das marcas. Já nós pensamos
no longo prazo. Para isso,

realizamos uma projeção
de lucro de cada empresa
para os próximos cinco

anos e medimos o
papel e a força da
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marca nesses lucros projetados."
Como exemplo ele cita a Apple:
até o lançamento do iPhone,
as ações da empresa estavam
muito valorizadas. A Bolsa de
Valores refletia a expectativa e o
entusiasmo do mercado em rela-
ção ao novo produto. "A Apple
pretendia vender um milhão de
iPhones logo no lançamento,
mas acabou comercializando
500 mil unidades, o que fez
com que as ações da marca se
desvalorizassem. Se analisásse-
mos apenas o desempenho da
marca no primeiro semestre do
ano, certamente ela estaria entre
as primeiras do ranking."
Sílvia rebate dizendo que além
de levar em conta informações
financeiras, sua pesquisa consi-
dera a opinião de mais de um
milhão de usuários. "Medimos
até a voltagem da marca para
avaliar como será sua atuação
no futuro. Aquelas que têm um
relacionamento excelente com
seus consumidores apresentam
mais chance de crescer." Outro
ponto levantado por Sílvia é que
a Interbrand só mensura marcas

Alejandro Pinedo, diretor-geral
da Interbrand

internacionais. "Nosso estudo
inclui também marcas que são
fortes em um único mercado,
como a China Mobile e o Bank
of America, já que o grupo WPP
trabalha com um enorme banco
de dados em vários países."

O fato é que mesmo adotando
metodologias diferentes, ambos
concordam em dois pontos. O
primeiro é que o grande des-
taque mundial continua sendo
o Google, que teve uma valo-
rização de 44% no ranking da
Interbrand. "A marca, que tem
ficado mais valiosa a cada ano,
encabeça a lista das que mais
crescem. De 2005 para cá, o
site, que passou de uma simples
ferramenta de pesquisa a um por-
tal de informação, subiu da 38a

posição para a 20a, e hoje vale
US$ 17,837 bilhões", comenta
Pinedo. Já as marcas que mais
perderam posição no levanta-
mento da Interbrand foram: Ford
(da 30a para a 41a posição),
GAP (da 52a para a 61a) e Kodak
(da 70a para a 82a), que já esta-
vam em declínio desde 2005,
além de Pizza Hut (do 66° para
o 74° lugar) e Motorola (do 69°
para o 77°). Segundo o diretor-
geral da Interbrand, a Ford vem
perdendo colocação por não
acompanhar a onda do mercado
e insistir nos modelos pesados
que consomem muita gasolina,
como as picapes. Já a GAP ficou
sem foco e perdida entre as
tendências do mundo da moda.
"A imagem da Kodak também
entrou em declínio por ainda
estar arraigada ao filme tradicio-
nal e ter acessado tardiamente
o mercado digital, enquanto a
Motorola, que tinha crescido
18% no ano passado por conta

Sílvia Quintanilha, da
Millward Brown do Brasil

da campanha "RAZR", não lan-
çou mais nenhuma grande novi-
dade no período e acabou per-
dendo valor." Por último, a len-
tidão da Pizza Hut em atender
à exigência dos consumidores
por cardápios mais saudáveis e
ágeis contribuiu para a queda
de 9% da marca.
Em comum, as duas consul-
torias também têm o fato de
ambas não incluírem nenhu-
ma marca verde-amarela nos
rankings. "Entre as cem maiores
marcas não há, nunca houve
e vai demorar muito para apa-
recer uma marca brasileira no
ranking. Isso porque a avaliação
seleciona marcas lucrativas, que
tenham mais de um terço do
faturamento fora de seu país
de origem e sejam conhecidas
pela população em geral e não
apenas por seu consumidores
diretos", ressalta Pinedo. "Hoje,
as marcas mais conhecidas do
Brasil no exterior são: seleção
brasileira de futebol; Petrobras;
Embraer; e Havaianas, em
alguns mercados. Mas nenhuma
delas tem mais de um terço do
seu faturamento lá fora." *»
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