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A Millward Brown divulgou nesta quarta-feira (29) o Brand Z, o ranking das 100 marcas mais 
valiosas do mundo. Pela primeira vez, uma marca brasileira aparece na lista: Bradesco, com 
valor de marca de US$ 6,565 bilhões e na 98° posição (veja tabela ao lado). "Isso é a 
comprovação e confirmação da nossa solidez e do reconhecimento dos nossos clientes, 
colaboradores e acionistas. Nós evoluímos na mente das pessoas e olhando para a nossa 
base, de 40 milhões de clientes, temos um potencial muito grande de crescimento", disse 
Luca Cavalcanti, diretor de marketing do banco. 
 
Os países do BRIC (Brasil, Rússia, índia e China), aliás, cresceram em representatividade e 
estão com oito marcas no ranking, sendo cinco de instituições financeiras e três de 
operadoras de telefonia. "O fato desses países concentrarem uma população grande e as 
fábricas de aparelhos e acessórios de celular colaborarem para o engajamento dos 
consumidores com telefonia, além dos bancos terem uma presença de marca muito forte. É 
um ponto comum desses países", observou Eileen Campbell, ceo global da Millward Brown. 
 
O valor representado pelas 100 marcas chega a US$ 1,95 trilhão. O Google aparece no topo 
do ranking com um valor de US$ 100 bilhões; a Microsoft vem em segundo lugar com US$ 
76,2 bilhões e a Coca-Cola, pela primeira vez, se classifica como uma das três primeiras do 
ranking com US$ 67,6 bilhões. "No momento atual, onde o valor de muitos negócios caem, 
as marcas se tornam ainda mais importantes porque é a marca que sustenta os negócios em 
tempos difíceis", disse Eileen. 
 
Neste ano, há 15 novas marcas no ranking, sendo a Pam-pers a que entra com a melhor 
posição: 31° lugar com valor de marca de US$ 18,945 bilhões, seguida pela Nintendo (32° 
lugar com valor de US$ 18,233 bilhões) e Visa (36° lugar com valor de US$ 16,353 bilhões). 
As demais marcas que figuram no ranking são: TD, Wringleys, DHL, Beeline, Aldi, O2, Red 
Bull, China Mer-chants Bank, KFC, Nivea, Bradesco e Lowe's. 
 
A marca com o maior crescimento em valor (168%) é o banco China Merchant's Bank (8oa 
posição), único banco privado da China. A explicação para esse crescimento é que o banco 
investiu seus esforços em tecnologia de serviços ao consumidor. 
 
CRISE 
 
De acordo com o Millward Brown, o ranking demonstra que 41 marcas que estavam 
presentes no ano passado na lista apresentaram crescimento, apesar da crise econômica: 
Microsoft, Coca-Cola, IBM, McDonald's, Apple, China Mobile, Vodafone, Marlboro, Wal-Mart, 
ICBC, Nokia, BlackBer-ry, SAP, Gillette, Intel, China Construction Bank, Amazon, Bank of 
China, 'AT&T, Lou-is Vuitton, HSBC, Santander, NTT DoCoMo, Dell, Accenture, Budweiser, 
Ebay, BBVA, Colgate, H&M, Subway, Movistar, T-Mobile, Auchan, MTS, Avon, Standard 
Chartered, Hermes, Gucci, MasterCard e Ikea. 
 
Porém, alguns setores - café, bebidas alcoólicas, fast-food, cigarro, videogame e lojas virtuais 
apresentaram crescimento e, por isso, algumas marcas tiveram uma boa performance, como 
é o caso de McDonald's, Marlboro, Budweiser, Nintendo, Google, Ebay e Amazon. 
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