




AS MARCAS MAIS VALIOSAS DO BRASIL

mais do que no ano anterior.
Assim, ela manteve o posto de A
Marca Mais Valiosa do Brasil, se-

gundo estudo da BrandAnalytics/
Millward Brown, realizado com ex-

clusividade para a DINHEIRO. O ban-
cão da Cidade de Deus ocupa o topo do pódio

entre as 135 empresas de capital aberto que
participaram da pesquisa. Trata-se da nata do
capitalismo brasileiro. Juntas, elas detêm mar-
cas que, somadas, valem R$ 1,46 trilhão, o
equivalente a 56% do PIB do Brasil. "Esses
resultados mostram que as marcas entraram
definitivamente nas preocupações estratégicas
das companhias brasileiras", afirma Eduardo
Tomiya, presidente da BrandAnalytics, espe-
cializada em gestão de marcas. "Hoje, elas são
vistas como parte fundamental dos ativos de
uma organização."

Uma leitura mais atenta dos números do
estudo pode revelar um bocado sobre o País.
Graças aos juros mais altos do mundo e a
uma explosão no volume de crédito, os ban-
cos continuam dando um passeio sobre esses
setores. As três primeiras colocações da pes-
quisa pertencem a instituições financeiras -
atrás do Bradesco, vêm Itaú e Banco do Bra-
sil. Outro traço da economia brasileira revela-
do pela pesquisa é o advento de uma massa de
cidadãos das classes C e D ao universo do con-
sumo. Mais uma vez, o primeiro lugar do Bra-
desco, o banco mais próximo da baixa renda,
confirma essa tendência. O desempenho do

Banco do Brasil, outro refugio financeiro da
base da pirâmide social, também serve como
prova para essa tese. Sua assinatura valorizou-
se mais de 62% no ano passado. Nenhum outro
participante atingiu tal nível de expansão. A
melhoria da renda e do emprego também aju-
dam a entender a posição privilegiada de algu-
mas marcas de cerveja, como a Skol e a Brah-
ma, e as surpresas, como a presença na lista da
MRV, construtora mineira especializada em
apartamentos populares. Com base em indica-
dores financeiros das empresas listadas na Bo-
vespa, o estudo da BrandAnalytics avalia
quanto uma marca agrega de valor para os
acionistas (leia o quadro A fórmula da rique-
za). Só participam desse universo marcas bra-
sileiras. Neste ano, um novo ingrediente tor-
nou ainda mais preciso o valor apurado de uma
grife. Uma metodologia desenvolvida pela
Millward Brown, uma das maiores consultorias
de marcas no mundo, permite identificar o
grau de compromisso dos consumidores em re-
lação às marcas presentes no País, sejam elas
nacionais, sejam estrangeiras (leia o quadro O
consumidor fiel). Para isso, no Brasil foram
ouvidas 11,2 mil pessoas de todas as faixas de
renda. E a voz do povo disse que não há, no
Brasil, nome mais forte do que Coca-Cola. "O
consumidor mantém uma relação de compro-
metimento e paixão com o refrigerante e tudo
o que ele representa", afirma Tomiya.

Há outras formas de ler o estudo desenvol-
vido pela BrandAnalytics. É possível descobrir

quanto do valor de mercado de uma com-
panhia vem da força de seu nome. É o
caso da Natura, por exemplo. A fabrican-
te de cosméticos não teve em 2007 um
ano dos mais felizes. Problemas operacio-
nais e custos altos atingiram em cheio
sua rentabilidade. Assim, sua posição no
ranking deveria ser afetada, não é? Mas
ela aparece na quarta colocação, atrás
apenas dos três bancos. Como se explica
isso? Bem, a marca sofreu, sim. Caiu
mais de 9% entre 2006 e 2007. Mas a im-
portância de uma grife no setor de beleza
é enorme. Assim, sua participação no va-
lor da empresa sempre será grande - e,
no caso da Natura, representa 53,2%. Ou
seja, nesse tipo de negócio o nome é mais
forte do que todo o resto. "Os consumido-
res e formadores de opinião percebem
nossa postura em relação à sustentabili-
dade social e ambiental", afirma Eduardo
Costa, diretor de marketing da Natura.



"E a força da marca vem da coerência das
ações comerciais e corporativas com esse prin-
cípio." Outro impulso vem do exército de 719
mil revendedoras da empresa, que, na prática,
funcionam como garotas-propaganda dos pro-
dutos. Num momento de crise, como o da Na-
tura, o envolvimento dos consumidores se tor-
na a grande sustentação do negócio.

Por isso, há uma preocupação acentuada em
transformar a marca em parte integrante do
dia-a-dia das pessoas. "Isso só é possível
com um trabalho contínuo e inovador",
afirma Ricardo Fort, diretor de marke-
ting da Coca-Cola Brasil, a marca mais
forte do País, segundo o estudo da Brand-
Analytics/Millward Brown (leia ranking
completo na pág. 71). É, na verdade, um
trabalho contínuo e inovador iniciado em
1886, quando o refrigerante foi lançado
nos EUA. Ao longo desse período, nada
mudou na formulação do produto nem
na logomarca e tampouco na cor verme-
lha que a caracteriza. Era uma bebida
que nossos bisavós já saboreavam.
Como tantos outros modismos poderia
envelhecer no mesmo ritmo de seu pú-
blico. Mas não foi o que aconteceu. A
Coca consegue conquistar corações e
mentes de cada nova geração. Para mo-
nitorar os sentimentos de seus consu-
midores, a empresa ouve mensalmente
milhares deles, na faixa etária de 12 a
59 anos, em mais de 74 países. Bati-
zado de Ama Coca-Cola, o levantamento
mostra que, nos últimos dois anos, nin-
guém demonstra mais paixão pela mar-
ca no mundo do que os brasileiros.

Para manter essa posição, a empresa
fala ao mesmo tempo com diversos públi-
cos. Com os jovens, utiliza em doses cada
vez maiores os canais de comunicação di-
gitais, como games e internet. Uma re-
cente parceria com o MSN, o serviço de
mensagens online da Microsoft, atingiu
mais de um milhão de usuários. O futebol
ainda tem muito apelo, sobretudo tempe-
rado com humor. Recentemente, a em-
presa lançou uma peça publicitária com
uma enquete sobre quem é melhor: o ex-
jogador de futebol Biro Biro, um esforça-
do meio-campista do Corinthians, ou o
genial argentino Maradona? É claro que,
na contagem final, o primeiro ganhou -
por apenas um voto. As mães também
são um alvo constante. Uma das ações

promocionais, em conjunto com a Avon, per-
mite a troca de tampinhas por brindes das
duas empresas. "Assim, mexemos com os sen-
timentos de mulher e de mãe ao mesmo tem-
po", afirma Fort. Os investimentos na ima-
gem são sempre acompanhados por um siste-
ma de distribuição que é considerado um dos
melhores do País. Trata-se de uma máquina
azeitada para abastecer um milhão de pontos-
de-venda de acordo com as características de
cada um. Em um bar da periferia, por exem-
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plo, é possível encontrar a embalagem de 200
mililitros por R$ 0,50. Essa opção não será en-
contrada, por exemplo, em um restaurante de
luxo ou nas gôndolas de supermercados.
"Qualquer trabalho de divulgação é inócuo se
o consumidor não encontrar o produto", afir-
ma Fort. "Esse é o primeiro passo para cum-
prir a promessa de que a Coca-Cola mata a
sede e refresca."

Eis aí um ponto crucial na construção de
marcas, dizem os especialistas. "A empresa se
torna importante aos olhos da sociedade
quando 'entrega' o que promete", afirma An-
tônio Jesus Consenza, professor da Fundação
Getulio Vargas, de São Paulo. "Dessa forma, a
marca passa a ser uma espécie de assinatura
de confiança na visão dos diversos públicos
que se relacionam com a empresa, e não só o
consumidor." O conceito emitido por Consenza
explica, e muito, a decisão da Vale em desem-
bolsar US$ 59 milhões para criar uma nova (e
única) identidade visual. Até então, a imagem
da empresa, embora positiva, era fragmentada
em dez diferentes denominações, como
CVRD, Vale do Rio Doce, Vale Sul, entre ou-
tras. Hoje, o nome oficial da empresa é sim-
plesmente Vale. A logomarca, um V estilizado,
tem um valor, segundo o estudo da BrandA-
nalytics/ Millward Brown, de R$ 1,2 bilhão, o
que a coloca em 10° lugar entre as mais valio-
sas do País, à frente de empresas de bens de

A FORMULA DA RIQUEZA
Como é feito o cálculo das marcas
mais valiosas do Brasil

Nesta edição do ranking das marcas mais valiosas do
Brasil utilizamos, além da base de dados financeiros

e de mercado de capitais da BrandAnalytics, a pesquisa
de mercado BrandZ, da Millward Brown.

Uma marca forte é uma marca que é conhecida,
possui prestígio, possui vantagens competitivas per-
cebidas pelos consumidores no momento de compra,
além de públicos estratégicos leais e uma cultura or-
ganizacional bastante alinhada com a promessa e
posicionamento da marca.

Uma marca valiosa é aquela que consegue capturar e
utilizar bem estes atributos da marca (Brand Equity)
como diferencial competitivo percebido, fazendo com que
tenha vendas maiores, melhores preços e menores cus-
tos. Tudo isso se traduz na expectativa futura de lucros
por parte de uma empresa detentora de marcas fortes,
que possua um risco menor que outras empresas.

Ranking das Marcas mais fortes do Brasil
No Brasil, para a pesquisa BrandZ foram realiza-

das aproximadamente 11.200 entrevistas em 28 ca-
tegorias nas principais cidades. O critério para deter-
minação da marca mais forte é obtido como resulta-
do do processamento das pesquisas, que, ao final,
consideram duas variáveis-chave neste processo: a
Presença e o BrandVoltage™

• Presença.
• BrandVoltage™
Do produto da Presença pelo BrandVoltage tem-se o

índice de Brand Equity.

Ranking das Marcas Brasileiras mais valiosas
A BrandAnalytics/MilIward Brown selecionou e ava-

liou 135 empresas brasileiras de capital aberto, o
que gerou um universo de 163 marcas avaliadas. Es-
tas etapas serão descritas a seguir, bem como as



consumo, como Perdigão, Oi, Vivo e Sadia.
Não é estranho para uma empresa sem

qualquer contato com o consumidor final?
Não, responde Tomiya, da BrandAnalytics. O
fato é que o valor de mercado da mineradora
atinge o incrível patamar de R$ 259 bilhões e a
marca representa apenas 0,5% desse montan-
te. "Por isso, em termos absolutos, a assinatu-
ra da empresa vale tanto", diz ele. A Vale usa
sua identidade visual para se diferenciar num
mercado de gigantes. "Por meio de pesquisas,
descobrimos que não havia diferenças signifi-
cativas entre as mineradoras globais", explica
Olinta Cardoso, diretora de comunicação insti-
tucional da Vale. "A partir daí, buscamos for-
mas de nos. diferenciarmos das demais empre-

sas do setor." Segundo Olinta, o que a empresa
pretende é que investidores, ecologistas e au-
toridades associem a nova marca a uma orga-
nização com tecnologia de ponta, mão-de-obra
altamente qualificada e respeitosa com as
questões ambientais. "Essa postura é impor-
tante porque, embora não venda produtos
para o público em geral, a Vale usa essas ban-
deiras como instrumento na hora de brigar,
por exemplo, pela atenção dos investidores
nas bolsas de valores", diz Consenza, da FGV.



ranking da BrandAnalystics, com valor de
R$ 2,87 bilhões, soube romper essa fronteira.
"É muito difícil ter uma relação forte com as
pessoas, como a de uma operadora de telefo-
nia", diz Eduardo Felberg, gerente de mar-
cas da Petrobras. "Mas a Petrobras criou, ao
longo dos anos, essa relação emocional com o
consumidor, baseada principalmente no pa-
triotismo." A seu favor, a Petrobras ainda
atua em áreas de contato direto com o gran-
de público, tanto em postos de combustíveis
com a bandeira BR como na distribuição de
gás de cozinha, com a Liquigás. "Para o futu-
ro trabalharemos na internacionalização da
marca em novos mercados", afirma Felberg.

A pesquisa da BrandAnalytics reflete o
acerto (ou o tropeço) de estratégias como es-
sas. Basta observar o crescimento no valor da
marca do Banco do Brasil. Em apenas um ano,
o salto foi de 62% - resultado de uma nova vi-
são de negócios da instituição. "O fortaleci-
mento em diversos segmentos de negócios e o
ingresso em outros trouxeram ainda mais va-
lor à marca BB", afirma Antônio Francisco de
Lima Neto, presidente do banco. "Além disso,
fizemos uma oferta pública de ações, com
grande procura entre as pessoas físicas." A in-
corporação do Banco do Estado de Santa Ca-
tarina também sinalizou uma importante mu-
dança. "Esse movimento mostrou que iremos
além do crescimento orgânico, até então uma
tradição do banco." Outro ingrediente na re-
ceita do BB é o forte investimento em ações

1.2 - Composição dos segmentos no Valor dos
ativos Intangíveis

Nossa avaliação considerou diferenças na per-
cepção das marcas nos principais segmentos: Ban-
cos, Cartões, Seguros e Previdência.

A composição dos segmentos no valor dos ati-
vos intangíveis de cada banco foi obtida através da
segregação das principais contas do demonstrativo
de resultados como Resultados de intermediação
financeira, Receitas de Prestação de Serviços, des-
pesas administrativas e comerciais e remuneração
ao capital tangível

8. Análise da Demanda
O papel da marca (Brand Contribution) por seg-

mento em cada Banco determina os lucros exclusi-
vos da marca em relação ao total dos resultados



dos ativos intangíveis (A nota pode variar de O a 5.
Nota 5 = nota máxima, significa que 100% dos lu-
cros dos intangíveis é proveniente da marca)

culturais e esportivas. Em 2007, os Jogos Pan-
Americanos contribuíram um bocado para a
exposição da marca da instituição. Mas, indis-
cutivelmente, o que mais chamou a atenção é a
campanha de personalização do banco, que
trocou as fachadas por nomes de clientes. "Ela
colocou o banco de uma forma diferenciada na
mídia", lembra Jussara Oliveira, diretora de
marketing do Banco do Brasil. "Houve, inclu-
sive, um debate intenso no Congresso sobre a
troca de uma marca com 200 anos de história."

A valorização da marca Banco do Brasil, as-
sim como a do Bradesco, surfou na expansão
do consumo das classes C e D. Com o empre-
go e a renda em alta, quem Já circulava nesse
melo levou vantagem sobre os concorrentes.
"Temos 23 mil pontos de atendimento espalha-
dos pelo País", diz Cypriano, do Bradesco.
"Com essa rede capilarizada, sempre estamos
muito próximos de qualquer cidadão, seja
cliente ou não." A assinatura Bradesco ganhou
vida nova nos últimos nove anos, desde que o
banco resolveu partir para a segmentação de
suas atividades. Nesse processo, mirou princi-
palmente em negócios nos quais sua presença
era mais tímida do que a da concorrência.
Anos atrás, por exemplo, lançou a bandeira
Prime, voltada para os clientes mais endinhei-
rados. Em 2006, reforçou ainda mais sua pre-



milhão. O mesmo raciocínio valeu
para o negócio de ações. Sua atuação

junto às pessoas físicas nas bolsas era
modesta. De um só lance, tornou-se a
maior operadora home broker do País,
ao adquirir a Agora Sênior, maior cor-
retora brasileira independente. Na
mesma toada, levou para Osasco, onde
fica sua sede, o BMC, líder em crédito
consignado, área na qual Cypriano ad-
mite que o Bradesco tinha pouca expe-
riência. "Quando me trouxeram o mote
da campanha Bradescompleto, pergun-
tei se não pareceria muita pretensão",
recorda Cypriano. "Então, iniciamos
um processo de reflexão para saber se
entregaríamos o que o slogan prometia. Daí,
surgiu o livro 120 razões para se tornar um
cliente Bradesco. Buscamos realmente ser um
banco completo, tanto na gama de serviços
oferecidos como na qualidade do atendimento.
Há 25 meses, não aparecemos na lista de re-
clamações de clientes no Banco Central." O re-
sultado? Uma marca que vale R$ 11 bilhões. B

Colaboraram Rosenildo Ferreira e
Gustavo Gantois

PUBLICIDADE DA
COCA-COLA: NINGUÉM

AMA TANTO ESSE NOME
NO MUNDO COMO O

CONSUMIDOR
BRASILEIRO

O CONSUMIDOR FIEL
A metodologia para definir
as marcas mais sedutoras
para os clientes

AMetodologia BrandDynamicsTM - O es-
tudo BrandZ™, do grupo WPP (que já

avaliou mais de 50.00 marcas em 30 paí-
ses nos últimos 10 anos), utiliza a metodo-
logia da Millward Brown denominada
BrandDynamics™. O BrandDynamics™ é
uma técnica de pesquisa para avaliação de
força (equity) de marca.

Estabelecer a força atual da marca é o
ponto de partida para qualquer profissional
de marketing ao elaborar um planejamento
estratégico.

Os consumidores passam por alguns es-
tágios antes de chegar à lealdade. Alguns
podem apenas conhecer a marca, outros po-
dem ser extremamente leais a ela e outros
ainda podem estar trilhando este caminho.

Identificar que porcentagem do volume
da marca vem de cada grupo de consumi-
dores é crucial para o marketing. Com base
em dados relacionados a atitudes, a Pirâmi-
de BrandDynamics™ mostra de forma gráfi-
ca a força do relacionamento dos consumi-
dores com a marca (figura 1).

Para construir um equity forte é também
importante identificar em quais áreas da
atividade de marketing faz mais sentido fo-
calizar os esforços para a marca.

O BrandSignature™ fornece esta informa-
ção: mostra se a marca está desempe-
nhando melhor ou pior do que a concorrên-
cia em termos de conversão dos consumi-
dores a cada nível de lealdade da pirâmide
(figura 2).

O BrandVoltage™ é um número resumo
que informa o potencial de crescimento ou
fragilidade da marca (figura 3).

O BrandDynamics™ funciona em um
contexto competitivo, permitindo um diag-
nóstico completo das relações com as mar-
cas concorrentes.

Text Box
Fonte: Isto é Dinheiro, ano 11, n. 558, p. 64-72, 11 jun. 2008.




