
Google é a marca mais po

por Juliana Welling

terceira edição do levanta-
mento anual BrandZ Top 100,

produzido pela Millward Brown
Optimor (braço de análise finan-
ceira e ROÍ da Millward Brown,
líder mundial em consultoria e
pesquisa de mercado), apontou o
site de buscas Google como a mar-
ca mais poderosa do mundo pelo
segundo ano consecutivo, com o
valor de marca de US$ 86,1 bi-
lhões. Na segunda posição está a
General Electric (GE) com valor
de US$ 71,4 bilhões e, em tercei-
ro, a Microsoft com brand de US$
70,8 bilhões (veja quadro ao lado
com as dez mais valiosas do mun-
do).

Já o Yahoo! (que neste ano re-
cebeu da Microsoft uma oferta de
compra de US$ 44,6 bilhões) teve
uma queda de 13% e acabou em
62° lugar, com valor da marca em
US$ 11,4 bilhões.

Para obter esses resultados, o
estudo considerou 50 mil empre-
sas e ouviu mais de um milhão de
consumidores em todo o mundo,
no período de janeiro a dezembro
de 2007.

De acordo com Jesus Cosenza,
professor do departamento de
Mercadologia (MCD) da Fundação
Getulio Vargas, avaliações como
as divulgadas dependem de uma
série de critérios. "Para o ranking
da Interbrand (Omnicom Group),
feito em parceria com a Business-
Week, o Google não aparece no
topo. A número um, segundo os
índices no ano passado, é a Cola-
Cola. No entanto, digo que a espi-
nha dorsal para a avaliação dessas
marcas é o seu potencial de gerar
receita ao detentor", diz.

Segundo levantamento de

2007 da Interbrand, o Google
está em 20° lugar, com valor de
marca em US$ 17,8 bilhões, com
a maior valorização de marca
(44%). A Coca-Cola aparece em
primeiro no ranking, com valor
de US$ 65,3 bilhões.

O diagnóstico também de-
monstrou que as marcas estão
se tornando cada vez mais valio-
sas, propiciando o crescimento
dos negócios das empresas. De
acordo com o BrandZ Top 100,

o valor combinado de todas as
marcas do ranking somou USs
1,94 trilhão, em 2008, o que re-
presenta crescimento de 21% se
comparado ao total divulgado
em 2007, que foi de USs 1,6 tri-
lhão.

Outra consideração relevan-
te é o crescimento do valor das
marcas asiáticas. Segundo o
BrandZ Top, sete empresas que
aparecem entre as cem mais
poderosas são procedentes do

Japão, Coréia e Hong Kong.
Elas agregam um valor de US$
11 bilhões para o ranking, com
crescimento de 7%. Contudo, as
marcas chinesas (China Mobile,
Bank of China, China Construc-
tion Bank e ICBC) obtêm desta-
que, crescendo 51% e somando
US$ 124 bilhões à lista total.

E, de acordo com a Millward
Brown, marcas brasileiras como
Brahma, Petrobras e Brades-
co (embora não apareçam no



derosa
ranking) são consideradas pro-
missoras. "Países como Brasil,
China, índia e Rússia vão estar
com suas marcas cada vez mais
em evidência devido à abertura
da economia e à globalização",
afirma Cosenza.

BOOM
A pesquisa também revelou o
"boom" do setor de tecnologia
(incluindo telefonia celular), que
reúne 28 das cem marcas da
lista. As brands obtiveram cres-
cimento de US$ 187 bilhões em
um ano, o que representa mais
da metade da valorização total
das empresas do ranking.

Dentre os destaques está a Bla-
ckBerry, empresa em 51° lugar
(com valor de marca de US$ 13,7
bilhões), e que registrou uma
valorização de 390%, maior ex-
pansão do BrandZ Top 100. Em
seguida aparece a Apple (sétimo
lugar) que obteve valorização
de 123% da marca, avaliada em
US$ 55,2 bilhões.

Para Joana Seddon, ceo da
Millward Brown Optimor, os
resultados demonstram a im-
portância de investimento em
marcas, especialmente em mo-
mentos de turbulência. "Brands
fortes geram retornos superiores
e proteção de eventuais riscos
aos negócios".

A respeito dos impactos do
ranking no consumidor final,
Ivan Pinto, diretor da central de
cases da ESPM e professor dos
cursos de pós-graduação de co-
municação com o mercado, diz
que os resultados são proveito-
sos e bastantes positivos. "Mui-
tas vezes o valor da marca pode
chegar, sozinho, a ser 8o ou 100
vezes superior aos demais bens.
Se é assim, os acionistas e gesto-
res devem tomar bastante cuida-
do para que ela seja sempre pre-
ferida. Para isso é necessário ter
produção adequada, renovando-
se e atendendo as necessidades
do consumidor. Para nós isso é
fantástico", conclui.


