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A cerimônia de apresentação do ranking das 100 marcas mais valiosas do Brasil, iniciativa 
promovida pela consultoria BrandFinance em parceria com a Gazeta Mercantil, foi realizada na 
noite de anteontem, no hotel Sofitel, em São Paulo. O Bradesco recebeu o título de marca 
mais valiosa do País. No ano passado o banco havia ficado na segunda posição. "Nosso desafio 
é buscar um método preciso para estabelecer se vamos prevalecer como um bem precioso e 
com um vínculo com a sociedade", destaca Sérgio Socha, vice-presidente executivo do 
Bradesco e que recebeu o prêmio em nome da companhia. .  
 
Moacir Nachbar, diretor departamental da contadoria geral do Bradesco, em palestra sobre a 
construção da marca mais valiosa do Brasil, revela que a empresa faz um estudo interno para 
aferir o valor de mercado da marca Bradesco. "Buscamos elevar o valor para os acionistas e 
saber se as estratégias adotadas pela empresa agregam valor à companhia".  
 
Com 28.982 pontos de atendimento no País, além de cinco agências e sete subsidiárias no 
exterior, o Bradesco possui 84.224 funcionários. No ano passado, duas campanhas 
publicitárias marcaram as ações do banco na mídia, ambas da agência Neogama/BBH: "120 
razões para ser cliente completo" e outra que ligava o Circo de Soleil (espetáculo Alegria) aos 
produtos do banco.  
 
Laços com a comunidade  
 
Mauro Multedo, vice-presidente de marketing do McDonald''s, também fez apresentação 
durante a premiação. Ele diz que um dos segredos do sucesso da empresa é a qualidade dos 
ingredientes, o que gera uma diferenciação em relação aos concorrentes, além da seriedade e 
rapidez no atendimento. O executivo informa que, por causa do padrão e de ações como o 
McDia Feliz, a marca acabou criando laços com os consumidores e foi incorporada à 
comunidade. Multedo lembra o crescimento fulminante da marca, criada em 1955, cinco anos 
depois da concorrente Bob''s.  
 
Esse rápido crescimento, diz ele, gerou a necessidade de abrir franquias, adotar boas práticas 
de relações humanas e criar planos de carreira. A rede, na 66 posição no ranking da 
BrandFinance, possui 31 mil restaurantes em 120 países, serve 40 milhões de refeições por dia 
e conta com 1,5 milhão de funcionários.  
 
Marca Brasil  
 
O diretor de negócios da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos), Maurício Borges, discursou sobre o projeto de construção da "Marca Brasil", 
projeto criado em 2005 pela entidade, ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior. Segundo ele, após três anos de atuação, o projeto, que visa melhorar a 
imagem das empresas brasileiras no exterior, conseguiu mostrar uma imagem de qualidade e 
tecnologia do País lá fora. "Levamos esse posicionamento para os formadores de opinião lá 
fora". A Apex coordena 70 projetos em sinergia com o setor privado, auxiliando as indústrias, 
como a de móveis, eletrônicos, calçados e moda, a ganhar mercado no exterior.  
 
Borges citou também ações sucesso na Argentina como a indústria de construção e cerâmica; 
na Espanha, lembrou o caso de audiovisual, cinema e música.  
 
O País do Futuro  
 
O jornalista Thales Guaracy aproveitou o evento para lançar a marca "Brasil País do Futuro", 
de sua autoria. A idéia, segundo ele, é aproveitar os "sinais positivos" do País, como o 
crescimento da economia e a descoberta de reservas de petróleo, para consolidar a imagem 
externa do País. "Precisamos capitalizar esse momento favorável a nosso favor, aproveitar 
essa fase de boas perspectivas, como a estabilidade econômica e política", ressalta Borges.  
Metodologia  



 
Chamada Royalty Relief, a metodologia para a realização do ranking das 100 marcas mais 
valiosas do Brasil leva em conta a estimativa da receita líquida e a determinação e aplicação 
de uma taxa de royalty "comparável" sobre ela.  
 
O estudo, que inclui empresas listadas ou não na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), 
avalia os indicadores que estabelecem o índice de força da marca (brand index).  
 
Também são considerados os indicadores produtos/serviços, preço, marketing e comunicação, 
governança corporativa e responsabilidade social, serviços ao consumidor e pós venda e canal 
de distribuição, além de dados como eficiência, margem operacional e rentabilidade para 
calcular a pontuação final. Algumas marcas ficam fora do ranking devido a falta de 
informações financeiras.  
 
Os critérios para se calcular o valor da marca dependem do valor de mercado da empresa 
quando listada em bolsa, taxa de crescimento histórica e estimada das vendas, estrutura de 
capital ótima com custo do capital próprio e terceiro, taxa de desconto refletindo o risco da 
marca, entre outras.  
 
De acordo com Gilson Nunes, sócio e principal executivo da BrandFinance, foram feitas 5,2 mil 
entrevistas em sete capitais do País para o estudo, e a metodologia é baseada na premissa 
teórica de que uma empresa em operação não possui uma marca e precisa licenciá-la de um 
proprietário de uma marca que não tenha uma empresa em operação. Se uma marca for 
licenciada de um terceiro, uma taxa de royalty será paga a ele em função do privilégio de usá-
la.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29, 30 e 31 ago. 2008, Comunicação, p. C5. 


