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O crescente mercado de tecnologia e informática, que mesmo em um difícil período para a 
economia mundial não pára de crescer, provocou reviravoltas também na questão das marcas 
mais valiosas do mundo. Isso porque segundo o ranking Interbrand das "Marcas Globais Mais 
Valiosas 2008", a IBM, tradicional fabricante de computadores e desenvolvedora de soluções, 
foi considerada a segunda marca mais valiosa do mundo (US$ 59,031 bilhões), ultrapassando 
a Microsoft, gigante de softwares do bilionário Bill Gates, que ficou em terceiro lugar (US$ 
59,007 bilhões), atrás também da Coca-Cola (US$ 66,7 bilhões), que manteve a liderança. 
 
A mudança de colocação mostra um momento delicado para a Microsoft, que vem obtendo 
maus resultados com o seu principal produto, o Windows Vista. Em nota, Alejandro Pinedo, 
diretor-geral da Interbrand Brasil, diz que a aposentadoria do seu fundador, Bill Gates, é outro 
fator que resultou na perda de valor da marca. "A Microsoft vem de um período complicado, 
com o criticado lançamento do Windows Vista, a saída de Gates e a falta de clareza na correta 
comunicação do que a companhia faz exatamente", disse ele. "A IBM, por outro lado, tem se 
aproveitado muito, tanto do ponto de vista financeiro, como de marca, de seu novo 
posicionamento de ser não mais uma fornecedora de PCs, mas uma parceira de negócios." 
 
Mercado 
 
O momento da Microsoft não poderia ser mais bem explicado senão pelo anúncio feito ontem 
pela companhia. O conselho da empresa fundada por Gates autorizou a recompra de outros 
US$ 40 bilhões em ações, uma vez que a desenvolvedora de software aumentou o seu 
dividendo trimestral em 18%. Isso sinaliza uma estratégia de cautela da empresa, ao tirar as 
suas ações do mercado, evitando a sua perda de valor. 
 
A empresa, entretanto, diz estar confiante no longo prazo apesar de essa estratégia 
geralmente indicar que não há planos de aquisição no horizonte. O plano anunciado ontem 
deve ser concluído nos próximos cinco anos e é o segundo desse tipo realizado pela 
companhia. Em 2004, a Microsoft disse que recompraria US$ 30 bilhões em ações nos quatro 
anos, mas aumentou para US$ 40 bilhões em seguida e já concluiu esse plano. A capitalização 
de mercado da Microsoft é de cerca de US$ 230 bilhões. 
 
O conselho também aprovou financiamentos de dívida de tempos em tempos de até US$ 6 
bilhões e estabeleceu um programa de títulos de curto prazo para financiamento de US$ 2 
bilhões. 
 
Um sinal de que a gigante do software ainda pode recuperar o prestígio é que a Microsoft é 
uma das únicas seis empresas não financeiras a receberem rating AAA da Standard & Poor's , 
o grau mais alto e o primeiro AAA novo da S&P em uma década. 
 
Google 
 
Mesmo com a queda da Microsoft no ranking Interbrands, as empresas do setor de tecnologia 
e informática foram os destaques da nova classificação, registrando os maiores índices de 
valorização, como Google, que cresceu 43%, a Apple, alta de 24%, e a Amazon.com, que se 
valorizou em 19%. "Embora o primeiro colocado continue sendo a Coca-Cola, que atingiu essa 
posição em função de investimentos em propaganda ao longo do tempo, agora já temos o 
Google entre as dez maiores, que é uma empresa que quase não usa esse recurso", disse, por 
meio de comunicado, João Paulo Lara de Siqueira, professor de Marketing da Trevisan Escola 
de Negócios. 
 
O especialista destacou o mau desempenho das entidades financeiras, atrapalhadas pela crise 
americana. Segundo ele, esse fator só mostra que as avaliações do valor das marcas estão em 
sintonia com a realidade. Apenas a American Express apareceu entre as 20 maiores marcas, 
avaliada em US$ 21, 940 bilhões. 
 



É bom lembrar que o ranking com as 100 maiores do mundo é feito com base em critérios 
como dados financeiros, o quanto do faturamento depende de bens intangíveis, o 
conhecimento sobre a marca em outros nichos que não o do consumidor principal e também 
um item eliminatório, que acabou por tirar grandes nomes da lista, como o Wal-Mart: ter mais 
de um terço do faturamento fora dos Estados Unidos. 
 
Brasil 
 
Nenhuma marca brasileira está entre as cem mais importantes do mundo. "O problema é a 
visão de negócios. O brasileiro já demonstrou ser muito competente como gestor, mas sofre 
de complexo de inferioridade. Quando a empresa sai do País, pensa demais em ganhar 
dinheiro, sem atentar para a construção de uma marca forte e que se imponha", disse Pinedo. 
Para ele, as empresas que reúnem maiores condições para isso são Petrobras, Vale, Gerdau, 
Votorantim, Havaianas, Sadia e Natura. 
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