
Omo e Bradesco lideram rankings 
Cristiane Marsola 
 
Bradesco é a marca mais valiosa do País e Omo é a mais forte para os consumidores 
brasileiros, segundo pesquisas da BrandAnalytics/Millward Brown em parceria com a IstoÉ 
Dinheiro. Mês passado, o banco apareceu na 98ª posição do ranking mundial da Millward 
Brown. 
 
As duas empresas são clientes da Neogama/BBH. “Eu costumo dizer que contra fatos não há 
argumentos. Para nós, que trabalhamos com marca e com comunicação, a coincidência, que 
não é coincidência, de ter uma mesma agência por trás das marcas fala por si só”, disse 
Alexandre Gama, presidente e diretor geral de criação e planejamento da agência, após a 
premiação dos clientes.  
 
O publicitário comemorou a conquista. “Este ano a Neogama faz dez anos e a gente está 
dando um foco especial em resultados e esse é um presente importante. Não existe trabalho 
de comunicação vencedor sem cliente com visão para comprar esse trabalho”, completou. 
 
Os prêmios às marcas foram entregues durante o seminário “O Brasil e as marcas globais”, 
que aconteceu na última terça-feira (5), em São Paulo. “O evento superou as expectativas. O 
mais importante é que as pessoas estão entendendo cada vez mais que marca é um ativo”, 
falou Eduardo Tomya, diretor geral da BrandAnalytics.  
 
O levantamento das marcas mais valiosas foi realizado com 160 empresas brasileiras de 
capital aberto, que têm disponibilidade de informação pública. Não são consideradas as 
marcas globais, como Google ou Coca-Cola, nem as empresas fechadas, como Casas Bahia e 
O Boticário. Ao todo, foram avaliadas 180 marcas. A empresa divulgou as 40 primeiras do 
ranking. “Depois da 40ª os valores começam a ficar muito parecidos”, disse Tomya.  
 
As três primeiras marcas são instituições financeiras. “O único setor que teve crescimento no 
valor das marcas foi o de bancos”, disse Tomya. Entre 2007 e 2008, a variação no valor das 
marcas no setor foi de 11,3%. Depois de Bradesco, estão Itaú e Banco do Brasil. “Na crise as 
pessoas tendem a buscar solidez financeira, isso explica porque o Banco do Brasil subiu no 
ranking”, disse Tomya. 
 
O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, recebeu o prêmio das mãos do 
presidente executivo da Editora Três, Carlos Alzugaray. Trabuco disse que a presença do 
banco entre as cem marcas mais valiosas é reflexo do bom momento que o Brasil vive. “A 
indústria bancária brasileira vem sendo reconhecida como uma das mais respeitadas graças à 
política a partir do plano real”, falou.  
 
O executivo lembrou que a marca do banco é a mesma desde 1943, quando surgiu. “Foi um 
processo histórico de referência. Atrás da marca há um jeito de ser. O Bradesco foi o primeiro 
a abrir as portas para quem não tinha conta em banco e estar sempre de portas abertas foi 
construindo a marca como um banco popular por excelência”, disse o presidente. 
 
Para listar as marcas mais fortes do Brasil, a BrandAnalytics/ Millward Brown fez 12.800 
entrevistas em todo o País. A base da pesquisa foi o estudo BrandZ, o top 100 das marcas 
mais valiosas do mundo. São levadas em consideração duas variáveis: a presença, que 
reflete o conhecimento da marca, e a BrandVoltage, que mostra a conversão do 
conhecimento da marca em lealdade. O produto desses fatores resulta no Índice de Brand 
Equity. “Por uma questão de tempo e de relevância decidimos focar nos 20 primeiros”, 
afirmou Tomya.  
 
O vp da Millward Brown Optimor entregou o prêmio para o vice-presidente de marketing da 
Unilever, Sebastian Reis, e para o vice-presidente de assuntos corporativos, Luiz Carlos 
Dutra. Após a premiação, a diretora de marketing, Prya Patel, apresentou o case de Omo. A 
marca foi lançada em 1957 e, desde então, é líder da categoria, com penetração em todas as 



classes sociais, em 80% dos lares e em 99% dos pontos-de-venda. “No mundo todo, o valor 
da marca é de € 2,7 bilhões”, falou Prya. 
 
Até 1999, a base da comunicação da marca era a funcionalidade do produto. “A partir de 
então, a diferenciação da marca foi agregar benefícios emocionais e focar no 
desenvolvimento infantil”, disse. 
 
Seminário 
 
A primeira palestra do dia foi ministrada por Nikhil Gharekhan, vice-presidente responsável 
pela América do Norte na Millward Brown Optimor. Gharekhan apresentou a BrandZ. Este 
ano, foi a primeira vez que uma marca brasileira apareceu no top 100. O Bradesco ficou com 
a 98ª posição. O executivo destacou a importância do valor das marcas, principalmente em 
momentos de crise como o que o mundo está vivendo agora. “Essas cem marcas irão menos 
pior que as outras que não estão aqui”, falou o vice-presidente. 
 
Logo em seguida o vice-presidente de marketing da Nextel, Mario Cariotti, apresentou o case 
da marca, que mudou de estratégia de comunicação em 2007. “Antes a gente falava de 
argumentos racionais. Fomos buscar o envolvimento emocional. Passamos de estratégia de 
cash para de glue”, explicou. Com a mudança, a marca teve um crescimento de 85% no 
valor. “Em um ano a marca passou a valer R$ 1 bilhão”, contou Cariotti. 
 
A terceira palestra do dia foi ministrada pelo presidente do Google na América Latina, 
Alexandre Hohagen. A marca é a mais valiosa do mundo pelo terceiro ano consecutivo e foi a 
primeira a alcançar o valor de US$ 100 bilhões. “As marcas que mais cresceram no mundo 
têm visão de como tratar os usuários. Não só ser amigável e divertido, mas customizar”, 
disse Hohagen. 
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