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Avaliada em US$ 66,7 bilhões, 
a marca Coca-Cola manteve a 
dianteira na edição 2008 do Best 
Global Brands, ranking com as 
cem maiores do mundo produzi-
do anualmente pela Interbrand 
com base em critérios como 
dados financeiros, o quanto do 
faturamento depende de bens in-
tangíveis, o conhecimento sobre 
a marca em outros nichos que 
não o do consumidor principal e 
um item eliminatório que acabou 
por tirar grandes nomes da lista, 
como o Wal-Mart: ter mais de um 
terço do faturamento fora do país. 
“É um critério que busca marcas 
com alcance realmente global”, 
explica o britânico Jez Frampton, 
CEO global da Interbrand.

O executivo elogia muito a 
líder e explica o porquê de ela 
dominar o estudo desde que ele 
surgiu, há oito anos. “A Coca-Cola 
tem a grande qualidade de enxer-
gar sua marca como um todo. Não 
é apenas a embalagem, a garrafa, 
as relações com seus consumido-
res e fornecedores, mas tudo isso 
junto, dentro de um gerenciamen-
to holístico”, ressalta.

A grande novidade da edição 
2008 foi a segunda colocação da 
IBM, com US$ 59,031 bilhões, dei-
xando a Microsoft para trás por 
uma pequena margem. A marca 
da empresa de Bill Gates vale US$ 
59,007 bilhões. E a aposentadoria 
do fundador é apontada por Ale-
jandro Pinedo, diretor geral da 
Interbrand Brasil, como um dos 
fatores que derrubaram a com-
panhia no ranking. “A Microsoft 
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vem de um período complicado, 
com o criticado lançamento do 
Windows Vista, a saída de Gates 
e a falta de clareza na correta co-
municação do que a empresa faz 
exatamente”, disse, lembrando 
que a nova campanha criada pela 
Crispin Porter + Bogusky, estre-
lada pelo fundador e o humorista 
Jerry Seinfeld, visa justamente 
mostrar ao consumidor o lado 
fácil e humano da Microsoft. “A 
IBM, por sua vez, tanto do ponto 
de vista financeiro como de mar-
ca, tem se aproveitado muito de 
seu novo posicionamento: ser não 
mais uma fornecedora de PCs, e 
sim uma parceira de negócios, 
oferecendo soluções para os pro-
blemas das empresas”, afirma.

Outras companhias de tecno-
logia também ficaram bem posi-
cionadas, como a Nokia (quinto 
lugar) e a Intel (sétimo). Mas as 
que tiveram o maior crescimento 
em relação ao levantamento de 

2007 foram o Google, com 43% 
— mantendo a alta anual de mais 
de 40% observada desde que 
começou a ser avaliado, em 2005 
—, e a Apple, com 24%. “A Apple 
é o oposto da Microsoft, pois 
consegue explicar com extrema 
facilidade o que seus produtos e 
serviços fazem. E, para entender 
a marca e se relacionar com ela, 
o consumidor precisa ter uma 
visão clara sobre o que ela faz”, 
diz Pinedo.

O mercado automobilístico, 
que está em crise nos Estados 
Unidos, merece uma análise 
especial. A Ford foi uma das 
marcas que mais perdeu valor 
no ranking, com queda de 12%. 
Já a Toyota (sexta colocação) 
e a Honda (20a) mantiveram 
boas posições. “A Ford gastou 
muitos anos imaginando o futu-
ro, mas sem criá-lo. A Toyota, 
por exemplo, esteve mais em 
contato com as necessidades 
e atitudes de seus consumido-
res”, destaca Frampton, cuja 
opinião é partilhada com Pine-
do. “A Ford se apegou muito 
à tradição e se esqueceu de 
atrelar sua marca à inovação, 
ao contrário das rivais.”

Já o cambaleante setor de 
serviços financeiros teve três 
empresas entre as cinco maiores 
quedas, ao lado de GAP e Ford: 
Citi, Morgan Stanley e Merrill 
Lynch, esta comprada pelo Bank 
of America na semana passa-
da (o ranking foi finalizado 
antes da crise dos mercados 
financeiros ocasionada pela 
quebra da Lehman Brothers 
— ler mais na pág. 48). “As 
marcas mais fortes do setor são 
as que menos sofrem, como no 
caso da Goldman Sachs, que 
mantém uma boa posição (38a)”, 
lembra o executivo brasileiro. “A 

marca reduz o risco e protege a 
empresa”, decreta Frampton.

Pinedo destaca também os 
resultados cada vez melhores 
das marcas de luxo. “Algumas 
delas têm quase 90% de seu 
valor de mercado baseado no po-
der da marca. Basta ver que uma 
bolsa de couro comum vale um 
décimo de uma da Louis Vuitton. 
E essas marcas estão crescendo 
muito, mostrando-se extrema-
mente lucrativas”, conclui.

brasileiras longe
Nenhuma marca brasileira 

aparece entre as cem mais im-
portantes no Best Global Brands. 
“O problema é a visão de negó-
cios. O brasileiro já demonstrou 
ser muito competente como 
gestor, mas sofre de complexo 
de inferioridade. Quando a em-
presa sai do País, pensa demais 
em ganhar dinheiro, sem atentar 
para a construção de uma marca 
forte e que se imponha. E a mar-

As 20 mais do ranking da Interbrand
Colocação Empresa Valor (em US$ bilhões)

1 Coca-Cola 66,667
2 IBM 59,031
3 Microsoft 59,007
4 General Electric 53,086
5 Nokia 35,942
6 Toyota 34,050
7 Intel 31,261
8 McDonald’s 31,049
9 Disney 29,241

10 Google 25,590
11 Mercedes-Benz 25,577
12 HP 23,509
13 BMW 23,298
14 Gillette 22,069
15 American Express 21,940
16 Louis Vuitton 21,602
17 Cisco 21,306
18 Marlboro 21,300
19 Citi 20,174
20 Honda 19,079

gradual de importância no jogo 
financeiro, podem dar ao País 
um lugar no ranking. Para ele, as 
companhias que reúnem maiores 
condições para isso são Petro-
bras, Vale, Gerdau, Votorantim, 
Havaianas, Sadia e Natura. Esta 
última, apesar dos problemas 
para se firmar no exterior, é 
apontada por ele como o Google 
do Brasil. “A Natura, assim como 
o Google, coloca o seu DNA em 
tudo o que faz”, elogia.

Entretanto, o caminho para 
que uma delas entre na lista 
parece um pouco longo. “Todas 
pecam em um dos critérios do 
ranking. A Havaianas é conheci-
da no mundo todo, as celebrida-
des usam o produto, mas a marca 
está longe de fazer um terço de 
seu faturamento fora. É o mesmo 
problema da Vale e da Petrobras. 
As marcas de serviços financei-
ros, que são muito fortes dentro 
do País, como Bradesco e Itaú, 
têm pouca participação no exte-

Fonte: Edição 2008 do Best Global Brands
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ca é um ativo muito importante 
dentro dos negócios de uma 
companhia que quer se interna-
cionalizar”, afirma Pinedo.

Para o CEO Jez Frampton, 
as marcas só são globais quando 
transcendem a idéia de nação, 
conseguindo dizer o que elas 
fazem com simplicidade a dife-
rentes públicos no mundo. “E 
há muito poucas que conseguem 
isso e se estabelecem na idéia 
de ser global.” Não deixa de ser 
preocupante o fato de ele não ter 
citado nenhuma marca brasileira 
quando questionado sobre as 
que lhe vêm à mente.

Pinedo reconhece, no entan-
to, que o crescimento econômico 
do Brasil e a maior participação 
das empresas no mercado mun-
dial, com aquisições e aumento 

rior. Já a Gerdau possui grandes 
operações internacionais, nos 
EUA e na Europa, inclusive, mas 
não é tão conhecida por aqueles 
que não compõem seu público 
consumidor”, analisa Pinedo.

Um pouco do potencial das 
marcas tupiniquins poderá ser 
conhecido com o lançamento 
do primeiro ranking das 50 
maiores empresas da América 
Latina, que ocorre em 27 de 
setembro. O que se sabe sobre 
o estudo é que, das dez maio-
res, cinco são brasileiras, e que 
o País é um dos destaques ao 
lado de México, Argentina e 
Chile. Além disso, os setores 
que mais de destacam na região 
são os de construção, mine-
ração, siderurgia, serviços fi-
nanceiros e telecomunicações. 
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