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Em parceria com a revista inglesa The Banker, a Brand Finance publicou na última semana a 
3ª edição do Global 500 Banking Brands Index, ranking que traz as 500 marcas de bancos 
mais valiosas do mundo. Neste ano, por causa da crise econômica que afetou principalmente 
os bancos europeus e norte-americanos, 209 instituições saíram do ranking, permitindo que 
bancos de mercados emergentes – como Brasil, Índia, Coreia do Sul, Rússia, China e Turquia 
subissem e até aparecessem na lista. “Percebemos dois movimentos: um é a queda das 
grandes marcas europeias; e o outro é o destaque dos países emergentes e do BRIC [Brasil, 
Rússia, Índia e China], que não estiveram tão expostos quanto os bancos europeus e norte-
americanos”, explica Gilson Nunes, sócio e ceo do Brand Finance na América Latina. 
 
Em primeiro lugar no ranking pelo segundo ano consecutivo, o HSBC tem sua marca avaliada 
em US$ 25,364 bilhões. Contudo, o número apresenta uma redução de 40% se comparado 
ao desempenho do ano passado, no qual sua marca estava avaliada em US$ 35,456 bilhões. 
“Pela segunda vez somos a marca mais valiosa do estudo. Essa queda de 40% reflete, 
obviamente, os efeitos da crise econômica. Tanto que a maioria dos outros bancos também 
sentiu o reflexo dessa crise no valor de suas marcas”, diz Marcelo Velloso, diretor de 
marketing do HSBC no Brasil. 
 
Segundo o executivo, o banco não tem como “meta” tornar-se a marca mais valiosa do 
mundo e nem faz parte de sua estratégia. 
 
Para o executivo, a valorização da marca do HSBC é consequência do trabalho consistente 
que a instituição vem desenvolvendo. “É importante também lembrar que o HSBC, como 
marca global, existe apenas há oito anos. É uma brand bastante jovem para conseguir ter um 
posicionamento como este”, salienta Velloso. Outro fator que vem agregando valorização à 
marca do banco é a política de patrocínio adotada. “Investimos sempre no esporte e em 
cultura. São experiências reais que o cliente obtém e que, consequentemente, otimizam a 
marca global HSBC”, afirma. 
 
O executivo também reforça o posicionamento do HSBC no segmento empresarial como um 
dos motivos para o sucesso de sua marca. No segundo semestre de 2008, o banco divulgou 
ampla campanha direcionada para o setor – criada pela JWT – fato que agregou um momento 
importante para a marca. “Outra questão é que o banco também atende pessoas físicas por 
meio do HSBC Premier, que é a maior rede de distribuição para a alta renda no mundo. O 
HSBC Premier contribui muito para a nossa marca mãe”, fala Velloso. 
 
Brasil 
 
Neste ano, sete bancos brasileiros aparecem no ranking. O Bradesco é o que ocupa a melhor 
posição (12º lugar) com marca avaliada em US$ 7,698 bilhões. No ano passado, o banco 
ocupou a 42ª posição com marca avaliada em US$ 4,106 bilhões. “Isso mostra como a marca 
Bradesco está bem construída. Também reflete o posicionamento de nossa organização que 
entrega o que promete e é constituída de produtos e serviços amplamente consistentes e que 
complementam as vidas das pessoas”, afirma Luca Cavalcanti, diretor de marketing do 
Bradesco. 
 
A segunda instituição financeira brasileira a aparecer é o Itaú, em 21º lugar e com valor de 
marca de US$ 5,593 bilhões. O Banco do Brasil também aparece em 35º lugar com US$ 
2,864 bilhões. “Estamos bem otimistas com o crescimento da marca nesse ranking. Cada 
metodologia indica parâmetros que influenciam na posição, mas o mais importante é o 
crescimento das posições”, diz Lourivaldo Paula de Lima Junior, gerente executivo de 
diretoria de marketing e comunicação do Banco do Brasil, referindo-se à conquista de 10 
posições, já que no ano passado o banco ocupava o 45º lugar. 
 
As outras marcas brasileiras que aparecem no Global 500 Banking Brands Index são: 
Unibanco, Nossa Caixa, Banrisul, Banco do Nordeste e Banco Panamericano. 
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