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Quanto vale uma marca? Esta 
talvez seja uma das mais cobiça-
das informações do mundo do 
marketing, onde quase sempre 
as percepções pesam mais que a 
realidade. A busca pela resposta 
também sustenta o mercado das 
consultorias que fazem diagnós-
ticos diversos sobre como anda a 
saúde do mais notável dos bens 
intangíveis das empresas. Esses 
estudos, porém, ainda estão 
longe de poder pleitear com 
segurança o status de ciência 
exata. A maior prova disso são 
os rankings das marcas mais 
valiosas publicados anualmente 
por algumas das principais con-
sultorias globais no assunto. 

O último divulgado, da 
Millward Brown, colocou o Goo-
gle como a marca mais valiosa do 
mundo, valendo US$ 86 bilhões. 
A concorrente Brand Finance, 
contudo, deixa o portal em quinto 
lugar, com a marca cotada a US$ 
37,5 bilhões; enquanto a pioneira 
no tema, Interbrand, diz que é 
apenas a décima, com valor de 
US$ 25,58 bilhões. Qual delas 
está certa, afinal? Provavelmente 
nenhuma, pelo simples fato de 
se basearem apenas em dados 
de empresas de capital aberto, 
desconsiderando informações de 
caráter sigiloso. E é justamente 
quando estas são colocadas sobre 
a mesa que começa o verdadeiro 
negócio das consultorias: a real 
mensuração dos bens intangíveis 
das companhias. As conclusões, 
ao contrário das listas divulgadas, 
são sigilosas e para uso exclusivo 
dos clientes. 

Nem por isso os rankings de 
marca deixam de mexer com a 
vaidade das empresas. As princi-
pais consultorias que medem os 
valores de marcas globais e regio-
nais — Interbrand, Brand Finan-
ce e BrandAnalytics (esta última 
em parceria com a Millward Bro-
wn, no Brasil) — sabem disso 
e usam essas listas como forma 
de promover seus serviços de 
análise mais aprofundada. “Os 
rankings são hoje uma atividade 
promocional. Isso não os invalida, 
já que se baseiam em informações 
às quais acionistas têm acesso 
e em cima das quais é gerada a 
percepção pública das marcas”, 
reconhece Gilson Nunes, diretor 
da Brand Finance no Brasil. 

Diretor de avaliação de marca 
da Interbrand no Brasil, Ale-
xandre Zogbi, também defende 
a consistência dos trabalhos, 
lembrando a motivação que 
levou sua empresa a formular o 
primeiro do gênero, em 1988. A 

As marcas brasileiras mais valiosas
BrandAnalytics Interbrand* Brand Finance**

Marca R$ bilhões Marca R$ bilhões Marca R$ bilhões

1ª Bradesco 12,06 Itaú 10,55 Bradesco 16,27

2ª Itaú 9,87 Bradesco 9,23 Itaú 11,81

3ª Banco do Brasil 8,44 Banco do Brasil 7,83 Banco do Brasil 7,42

4ª Skol 4,08 Petrobras 5,44 Volkswagen 6,62

5ª Natura 3,96 Unibanco 4,77 Ambev 6,4

6ª Petrobras 2,3 Vale 3,14 Vivo 5,93

7ª Brahma 2,01 Natura 1,87 GM/Chevrolet 5,87

8ª Antarctica 1,74 Vivo 1,34 Petrobras 5,9

9ª Unibanco 1,69 Gerdau 0,67 Oi/Telemar 5,47

10ª Perdigão 1,13 Usiminas 0,65 Fiat 5,07

*Brasil, edição 2008 – **Brasil, edição 2009
Fonte: BrandAnalytics, Brand Finance e Interbrand

No duelo das duas mar-
cas apontadas como as mais 
valiosas do Brasil, o Brades-
co ficou à frente em dois 
rankings (BrandAnalytics 
e Brand Finance), contra 
um do Itaú, vencedor na 
Interbrand. A mais recente 
lista foi divulgada na sema-
na passada pela BrandA-
nalytics — que trabalhou 
pela primeira vez em par-
ceria com a inglesa Millward 
Brown — com dados refe-
rentes a 2008, avaliando 140 
empresas de capital aberto 
que representam um total 
de 180 marcas. 

O líder Bradesco apare-
ceu na pesquisa com valor 
de marca estimado em R$ 
12,06 bilhões, um crescimen-
to de 9% sobre o resultado 
do levantamento anterior. 
De acordo com o estudo, o 
segundo e o terceiro lugares 
também foram ocupados por 
empresas do setor financeiro: 
respectivamente Itaú e Ban-
co do Brasil. A marca Itaú foi 
avaliada em R$ 9,88 bilhões, 
também 9% acima do número 
estimado na pesquisa ante-
rior; e a do Banco do Brasil, 
em R$ 8,44 bilhões (aumento 
de 19%). 

Presidente do Bradesco, 
Luiz Carlos Trabuco credita o 
sucesso da marca a diferentes 
fatores. Entre eles, à própria 
indústria bancária brasileira, 
“reconhecida como uma das 
mais bem-estruturadas”, ao 
posicionamento perante o pú-
blico (atualmente comandado 

Duelo no Brasil: Bradesco 2 x 1 Itaú
pela agência Neogama/BBH) e à 
filosofia da instituição. “Traba-
lhamos a inclusão bancária como 
o primeiro objetivo da empresa. 
Por trás da marca existe uma 
história, um jeito de ser que as 
pesquisas captam”, afirma. 

Os resultados do estudo 
neste ano revelam ainda outro 
ponto positivo para a instituição: 
quando somados os valores esti-
mados das marcas Itaú e Uniban-
co (nona colocada no ranking, 

avaliada em R$ 1,69 bilhão), 
ainda assim elas ficam atrás do 
Bradesco, com R$ 11,57 bilhões. 
Mas o negócio pode complicar 
um eventual tetracampeonato 
do banco da árvore vermelha em 
2010. “A fusão teve um impacto 
muito pequeno sobre o resultado 
da pesquisa, já que aconteceu 
no fim do ano. Porém, tem po-
tencial para mudar as posições 

subiu da nona para a sexta 
colocação, com valor de R$ 
5,93 bilhões e rating BBB, 
e a Fiat, que passou da 13a 
para a décima posição, com 
R$ 5,1 bilhões e BBB+. João 
Ciaco, diretor de marketing 
da montadora, diz que os 
resultados dos rankings, 
de forma geral, não influem 
nas estratégias da empresa. 
“Eles não têm peso para os 
consumidores. E os acio-

nistas, por sua vez, não se 
iludem”, analisa.

Já a Interbrand aponta o 
Itaú como a marca mais valio-
sa da América Latina, cotada 
a R$ 10,5 bilhões, no estudo 
publicado em 2008. Na sequ-
ência estão Bradesco e Banco 
do Brasil, marcas avaliadas em 
R$ 9,2 bilhões e R$ 7,8 bilhões, 
respectivamente. (RG e PG)

Rankings para todos os gostos
Consultorias criam listas para classificar marcas, mas acabam promovendo mesmo o próprio negócio 
Robert Galbraith e Paula Ganem

do ranking em um próximo 
levantamento. Tudo depende 
de como será conduzido esse 
processo de pós-aquisição”, ex-
plica Eduardo Tomiya, diretor da 
BrandAnalytics.

Nota A 
Os bancos também se desta-

caram na lista das marcas mais 
valiosas da Brand Finance. Pelo 
segundo ano seguido, o Brades-
co apareceu à frente, dessa vez 

com o valor de R$ 16,27 bilhões 
e rating A em termos de força de 
marca. Em segundo lugar ficou 
o Itaú, com R$ 11,81 bilhões e 
rating BBB de força de marca, 
seguido pelo Banco do Brasil, 
cujo valor é de R$ 7,42 bilhões 
e rating BB-. 

Entre as dez primeiras po-
sições destacaram-se ainda 
o crescimento da Vivo, que 

mola propulsora foi a solicitação 
de uma cervejaria inglesa, que re-
cebera, na ocasião, uma oferta de 
aquisição hostil por um montante 
que considerava baixo. A Inter-
brand foi contratada para fazer 
o cálculo do valor mais justo da 
companhia, incluindo sua marca, 
em uma época em que não havia 
metodologias para o quesito. 

Zogbi afirma que as demais 
consultorias que passaram a 
gerar rankings paralelos fo-
ram criadas por dissidentes da 
Interbrand que, segundo ele, 
usam metodologias similares e 
consideram apenas empresas 

de capital aberto. “O valor final 
da marca é a parcela do lucro 
que ela representa descontada 
sua perspectiva de risco futuro”, 
explica o executivo, resumindo a 
metodologia da Interbrand.

Retorno de mídia
O uso apenas de empresas de 

capital aberto é um dos pontos 
centrais das críticas do consultor 
José Roberto Martins, da Global 
Brands, que lançou seu primeiro 
livro sobre o assunto, intitulado 
O Império das Marcas, em 1996. 
Martins argumenta que os valores 
publicados nos rankings deixam Tomiya: avaliações de marca deveriam aparecer em relatórios anuais
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de fora informações estratégicas 
dessas companhias. “As grandes 
marcas têm segredos que, bem 
administrados, as diferenciam e 
posicionam. Como é que alguém 
de fora vai dizer quanto elas 
valem se não tem acesso a esses 
segredos, que perderiam o valor 
se divulgados?”, questiona. 

Como os rankings repre-
sentam parcelas pequenas do 
faturamento das consultorias que 
os elaboram, Martins afirma que 
o maior retorno acaba sendo o 
espaço dedicado pela mídia à sua 
divulgação, assim como o fascínio 
das empresas que são citadas. 
“Os rankings funcionam como 
grandes teasers. E as empresas 
mal avaliadas são as primeiras 
a bater à porta para contratar 
seus serviços”, diz o consultor 
da Global Brands. Curiosamen-
te, o Google é uma das poucas 
companhias que nunca abriram 
seus dados a nenhuma dessas 
empresas. “Só então se poderá 
ter uma real ideia do valor da 
marca”, ressalta Nunes. 

Na esteira das críticas, Jaime 
Troiano, sócio da consultoria 
Brands & Values, considera um 
equívoco o excessivo peso fi-
nanceiro dado às marcas nesses 
estudos. Ainda que seja contra a 
elaboração de rankings, Troiano 
destaca que deveria haver maior 
equilíbrio, com quesitos mais téc-
nicos do conceito de marca e sua 
relação com os consumidores. “O 
resultado é que quase sempre os 
bancos estão à frente”, aponta. 

O diretor da Interbrand admite 
que os resultados financeiros ex-
traordinários acabam colocando 
as instituições financeiras em 
vantagem perante as demais ca-
tegorias, em especial no Brasil. “A 
credibilidade de suas marcas tem 
um papel fundamental para o su-
cesso nesse tipo de negócio. Quem 

cuida de dinheiro precisa muito 
da confiança do consumidor, por 
isso as marcas são muito fortes e 
acabam encabeçando quase todos 
os rankings”, explica Zogbi. 

Regras diferentes
Para Eduardo Tomiya, diretor 

da BrandAnalytics, as distorções 
entre um ranking e outro são fa-
cilmente explicadas. “O nível das 
pesquisas de mercado que utiliza-
mos é diferente”, garante. A base 
de dados a que a empresa recorre, 
por exemplo, é fornecida pela pes-
quisa BrandZ — que ouve quase 
1 milhão de pessoas no mundo, 
sendo 12,8 mil no Brasil, sobre 28 
categorias. A partir daí é possível 
avaliar a força da marca, seu re-
lacionamento — e de que forma 
isso influencia nos resultados da 
corporação — e até seu risco 
(este é inversamente proporcio-
nal à sua força). Além disso, há a 
própria análise financeira, a partir 
dos ativos tangíveis e do valor de 
mercado da companhia. 

Outro exemplo das 
diferenças de critérios 
entre os rankings é a 
ausência de marcas 
brasileiras entre as cem 
globais mais valiosas da 
Interbrand. Isso por-
que um dos requisitos 
básicos é que um terço 
do faturamento seja 
obtido fora de seu país 
de origem. “Não tem 
sentido uma marca ser 
considerada global se 
atua em poucos mer-
cados”, diz Zogbi. A 
Millward Brown/Bran-
dAnalytics, porém, cra-
vou o Bradesco como 
a 98a mais valiosa do 
mundo, com cifra de 
US$ 6,5 bilhões. Como 
os dados utilizados são 

públicos, o peso dado a cada um 
dos itens nas projeções de futuro 
acaba sendo a principal fonte das 
diferenças nos montantes atribu-
ídos às marcas. “Isso depende do 
peso que cada item ganha em cada 
metodologia”, diz Nunes. 

O total estimado leva em conta 
não apenas os resultados alcança-
dos por uma empresa no presente 
e no passado, mas também o retor-
no financeiro que ela pode ter no 
futuro. Por isso mesmo, Tomiya é a 
favor de que as avaliações de marca 
sejam citadas nos relatórios anuais 
— já que os atributos intangíveis, 
de acordo com pesquisas, podem 
representar até 70% do valor de 
uma companhia —, mas não re-
gistradas em balanços financeiros. 
“Isso aumentaria o risco, porque 
colocaria uma expectativa futura 
como ativo da empresa”, justifica, 
ao lembrar que o balanço é basica-
mente um “extrato bancário”, que 
mostra a situação atual de uma 
companhia e as movimentações 
feitas no ano anterior. 

Na opinião do executivo, a 
transparência por parte das con-
sultorias que trabalham na área 
também é fundamental. “Todas 
deveriam ter por obrigação a 
emissão de um relatório ou um 
parecer público explicando o cál-
culo feito para chegar a tais nú-
meros e a metodologia completa 
do estudo. Isso torna os rankings 
bastante éticos, pois faz com que 
qualquer dúvida sobre os valores 
alcançados possa ser sanada com 
clareza”, argumenta. 

Mas ainda que as vitórias sejam 
celebradas pelas vencedoras e as 
más colocações sejam atribuídas 
às metodologias (discurso con-
traditório que é praxe, segundo 
os consultores ouvidos por Meio 
& Mensagem), os executivos de 
finanças que têm poder de vida e 
morte sobre os orçamentos das 
empresas veem esses rankings 
como munição para criticar seus 
colegas de marketing. Jaime Troia-
no, citando o consultor e professor 
da Northwestern University de 
Chicago, Donald Schultz, diz que, 
se os profissionais de marketing 
não acordarem depressa para a 
necessidade de construção de 

métricas eficazes, perderão ainda 
mais espaço para os departamen-
tos financeiros. 

Nenhum órgão regulador do 
mercado financeiro em todo o 
mundo reconhece hoje “valor de 
marca” como um ativo digno de 
constar em balanços, nem mes-
mo no relativamente novo quesi-
to de bens intangíveis, aprovado 
no Brasil em novembro de 2007 
através da Lei no 11.638/07. A 
única exceção, explica o ge-
rente de normas contábeis da 
Comissão de Valores Imobiliários 
(CVM), José Carlos Bezerra, é se 
houver a venda de uma marca de 
uma companhia para outra. 

“O valor acertado por essas 
empresas é o único ativo de marca 
que pode ser contabilizado”, expli-
ca Bezerra, refutando o pleito das 
consultorias para a inclusão dos 
valores de marca nos balanços. “As 
metodologias utilizadas para esse 
cálculo são a tal ponto subjetivas 
que não há como serem aceitas 
pela contabilidade de qualquer 
empresa”, diz o executivo, lem-
brando que a atual lei brasileira 
está alinhada com a dos principais 
mercados do mundo.

Nunes: rankings são hoje uma atividade promocional

Na contramão dos esportes olím-
picos e até mesmo de grandes clubes 
de futebol — como Flamengo, Atléti-
co Mineiro e Atlético Paranaense —, 
a Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF) acaba de angariar mais um 
investidor. A Gillette anunciou na 
manhã da quinta-feira, 7, em entre-
vista coletiva, o patrocínio da Seleção 
Brasileira de Futebol até o término 
da Copa do Mundo de 2010, que será 
realizada na África do Sul.

“Depois da campanha dos ‘Cam-
peões’, com Kaká, Roger Federer 
(tenista), Tiger Woods (golfista) e 
Thierry Henry (jogador de futebol), 
este é outro grande passo da Gillette 
no esporte de alto desempenho. A 
CBF é o degrau mais alto com que 
podíamos sonhar”, afirma Tarek 
Farahat, presidente da Procter & 
Gamble (controladora da Gillette) 
no Brasil. “A Seleção Brasileira é uma 
das maiores marcas, senão a maior 
do mundo. Esta é uma das mais 

importantes parcerias da história 
da empresa”, completa José Cirilo, 
diretor de marketing da Gillette.

No contrato intermediado pela 
agência de marketing esportivo 
Koch Tavares, a empresa terá o 
direito de utilizar mundialmente o 
título de patrocinadora da Seleção 
Brasileira de Futebol, aplicar sua 
logomarca em placas de estádios e 
centros de treinamento da equipe 
e realizar ações promocionais, en-
tre outras ativações. Além disso, a 
partir de julho deste ano todos os 
produtos da marca estamparão o 
escudo da CBF.

Para Ricardo Teixeira, presiden-
te da CBF, o bom gerenciamento 
realizado pelo departamento de 
marketing da entidade faz com que 
empresas se interessem em patroci-
nar a Seleção. “Não é o problema da 
crise que afasta os anunciantes dos 
esportes; é o problema da confiabili-
dade da marca”, diz. Teixeira acres-

centa que o fato de o Brasil sediar a 
Copa do Mundo de 2014 ajuda a CBF 
na captação de investidores.

Concorrência
Além do selecionado masculino 

principal, as equipes sub-17, sub-20, 
sub-23 e a Seleção Feminina serão 
beneficiadas pelo patrocínio. “As 
conversas com a CBF foram iniciadas 
há quatro semanas. Vários clubes 
nos procuraram — o Corinthians 
foi um deles —, mas não queríamos 
uma possível rejeição por parte de 
torcedores rivais. Por esse motivo 
escolhemos a Seleção Brasileira, 
que é adorada por todos”, explica 
Cirilo. O clube de Parque São Jorge 
acabou fechando contrato com a 
Bozzano, concorrente da Gillette, 
para que a marca estampe as mangas 
da camisa alvinegra por um ano.

Segundo Cirilo, com o patrocínio 
da CBF, a marca visa ampliar em 
30% seu faturamento no Brasil. 

Gillette barbeará Seleção até a Copa

Teixeira (esq.) e Farahat: seleção feminina também terá patrocínio
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“Recebemos a aprovação da Procter 
& Gamble mundial e investiremos 
de 35% a 45% da nossa verba anu-
al de marketing nesse patrocínio. 
As expectativas são otimistas, e 
deveremos renovar ou ampliar o 
acordo até a Copa de 2014”, revela 
o executivo, ressaltando que, por 
motivos contratuais, os valores não 
podem ser divulgados.

Nos 14 meses do patrocínio, a 
Seleção principal disputará a Copa 
das Confederações África do Sul 
2009, as Eliminatórias da Copa e, 

caso se classifique, a Copa do Mundo 
de 2010. Com o investimento da Gil-
lette, a CBF incrementa seu leque de 
anunciantes, que já conta com Nike, 
Ambev, Itaú e Vivo. “Todos os recur-
sos captados são destinados a pro-
jetos voltados ao futebol brasileiro. 
Imaginamos que haverá crescimento 
no faturamento da confederação, 
mas não há como mensurar valores 
de forma antecipada. Os gastos com 
as seleções são bastante significati-
vos”, finaliza Teixeira.

André lucena

Fernando Chacon, atual dire-
tor de marketing do Itaú, será o 
substituto de Antônio Matias Ja-
cinto, que após 37 anos na empresa 
deixa o cargo de vice-presidente 
executivo sênior de marketing. 
A vice-presidência de marketing 
engloba quatro diretorias: ins-
titucional, negócios bancários, 
negócios não bancários e análise 

e inteligência de mercado.
O estatuto da instituição esta-

belece que, aos 62 anos de idade, 
os executivos do banco têm de 
deixar suas posições. Mas Matias 
continuará no grupo, trabalhando 
como executivo da Fundação Itaú 
Social e consultor de gestão de 
marca, em um momento de fusão 
das bandeiras Itaú e Unibanco.

Chacon substitui 
Matias no Itaú

MM 1358 pg32e33.indd   33 8/5/2009   16:16:15

Text Box
GALBRAITH, Robert; GANEM, Paula. Rankings para todos os gostos. Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1358, p. 32-33, 11 maio 2009.

Text Box
Foto




