
 
Bradesco lidera ranking de marcas 
 
Pelo segundo ano consecutivo, o Bradesco é a marca mais valiosa do Brasil, segundo pesquisa 
da consultoria britânica BrandAnalytics/Millward Brown. O estudo foi encomendado e publicado 
exclusivamente pela revista IstoÉDinheiro. A marca Bradesco vale hoje R$ 11 bilhões, uma 
valorização 39,1% superior ao registrado em 2006 (R$ 7 931 bilhões). 
 
Como de praxe, as instituições financeiras ocupam as primeiras colocações no ranking da 
BrandAnalytics. Depois de Bradesco, vem Itaú e Banco do Brasil, com valor de marca 
equivalente a R$ 9, 052 bilhões e R$ 7, 083 bilhões, respectivamente. A Natura ficou em 
quarto lugar, atingindo R$ 3.719 bilhões, com uma desvalorização de 9,3% em relação ao ano 
de 2006 (R$ 4,098 bi). As cervejas Skol e Brahma (da AmBev) aparecem na seqüência, com 
R$ 3,320 bilhões e Rs 2,888 bilhões. Veja quadro com o ranking da Millward Brown das 20 
primeiras marcas brasileiras mais valorizadas. 
 
A pesquisa da BrandAnalytics leva em conta a base de dados financeiros e de mercado de 
capitais. Também são avaliados itens como o grau de conhecimento de uma marca, prestígio, 
vantagens competitivas, além da relevância da empresa junto aos seus públicos estratégicos e 
uma cultura alinhada com a promessa e posicionamento da marca. Nesta edição, a consultoria 
realizou 11.200 entrevistas nas principais cidades brasileiras. 
 
 
 



 
 
 
Bradescompleto 
Entre os fatores para a valorização da marca Bradesco, assim como a do Banco do Brasil e 
Itaú, está a expansão do consumo das classes C e D. O Bradesco, por exemplo, tem 23 mil 
pontos de atendimento. Outro grande impulso à marca é a campanha Bradescompleto, lançada 
em meados de 2005. Criada pela Neogama/BBH, a ação entrega o conceito de ser um banco 
completo, tanto na gama de serviços como na qualidade de atendimento. Dentro das 
estratégias de marketing do Bradesco, há também o lançamento no ano passado do livro "120 
razões para ser um cliente completo". 
 
"É um resultado maravilhoso. É mais relevante ainda para nós, sabendo que o marketing e a 
comunicação têm um peso grande no resultado final da avaliação. O Bradescompleto já era um 
case premiado, reconhecido e de grande importância. Agora, isso está traduzido em capital, 
em valor. Ver um ativo intangível ser tangibilizado", diz Alexandre Gama, presidente e diretor 
geral de criação e planejamento da Neogama/ BBH. 
 
 



 
 
 

Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 16 jun. 2008. p.24. 
 


