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Marcas

Nestlé é a mais poderosa 
A Nestlé é a marca mais 

poderosa do Brasil, segundo a 
quarta edição do livro Super-
brands Brasil. Denominada 500 
Index Superbrands/The Bran-
der/Brand Finance, a listagem 
resulta de pesquisa elaborada 
pela Revista The Brander e pela 
Brand Finance, empresa multi-
nacional de avaliação e gestão 
de marcas, com 5,6 mil pessoas , 
dentre executivos seniores, 
diretores, gerentes, analistas, 

consultores e consumidores na 
faixa de 18 a 65 anos de ambos 
os sexos. 

Liderada pela Nestlé, que 
atingiu o índice de força da marca 
de 84,20, a lista com as dez mais 
poderosas e influentes do cenário 
nacional ainda conta com Rede 
Globo (83,21), Coca-Cola (83,20), 
McDonald’s (83,20), Sony (81,50), 
Nike (79,20), Unilever (76,60), 
BMW (73,30), Mercedes-Benz 
(72,10) e Natura (72,07).

De uma amostra de 1,2 mil 
grandes marcas presentes no 
País, nacionais e estrangeiras, 
foram selecionadas 500 para a 
pesquisa. A lista ficou a cargo 
de um conselho independente 
da Superbrands (com peso de 
50% na avaliação geral), de 250 
diretores e gerentes de marke-
ting (peso 10%), além de 5,3 mil 
consumidores (peso 40%).

O lançamento do 4o Super-
brands Brasil aconteceu no Hotel 

Transamérica da cidade de São 
Paulo, na semana passada, e 
contou com a presença do CEO 
e sócio da Superbrands mundial, 
Carl Meyer, e de diversos profis-
sionais e especialistas na área. O 
estudo é realizado em 82 países 
e tem o objetivo de fortalecer 
o nome Superbrands no trata-
mento das questões relativas ao 
consumo, à mídia e ao mercado 
publicitário.

André Lucena

Senado aprova 
cota de 40% para 
meia-entrada

A Comissão de Educação, Turis-
mo e Esporte do Senado aprovou, 
em votação em primeiro turno no 
dia 25 de novembro, o Projeto de 
Lei no 188/2007 — que regulamenta 
a meia-entrada no País. 

O substitutivo da senadora 
Marisa Serrano (PSDB-MS) foi 
aprovado por unanimidade, mas o 
senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) 
apresentou destaque retirando do 
texto a reserva de 40% das bilhete-
rias de eventos culturais destinados 
à meia-entrada. Da forma como foi 
aprovada, fica estabelecido que a 
emissão de carteiras estudantis 
passará a ter controle maior e será 
fiscalizada por uma comissão de-
signada pelo Executivo. Também 
fica definido que haverá cota de 
40% dos ingressos para este fim, 
tanto para estudantes quanto para 
idosos a partir de 60 anos. O PL 
que está em tramitação no Senado 
foi proposto pelos senadores Flávio 
Arns (PT-PR) e Eduardo Azeredo 
(PSDB-MG). 

A presidente da União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE), Lúcia 
Stumpf, lamentou que os senadores 
tenham votado a favor das cotas. 
Ela argumenta que isso poderá ser 
usado pelos empresários do setor 
cultural, impedindo o maior acesso 
de estudantes à cultura. 

A matéria voltará a ser apreciada 
pela comissão para votação em se-
gundo turno, seguindo depois para a 
Câmara. Há também a possibilidade 
de um senador solicitar que ela seja 
analisada pelo plenário. 

Alexandra Bicca

Regulamentação

As 30 marcas brasileiras mais 
poderosas da Superbrands

1- Nestlé 

2 - Rede Globo 

3- Coca-Cola 

4- McDonald’s 

5- Sony 

6- Nike 

7- Unilever 

8- BMW 

9- Mercedes Benz 

10- Natura 

11- Ninho 

12- Toyota 

13- Sedex 

14- OMO 

15- Audi 

16- Correios 

17- Brastemp 

18- Skol 

19- Pepsi-Cola 

20- Avon 

21- L’Óreal 

22- Gillette 

23- Colgate 

24- Abril 

25- Kibon 

26- Casas Bahia 

27- Bradesco 

28- Motorola 

29- Danone 

30- Sadia 
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