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A maioria das grandes marcas corporativas perdeu valor de mercado em razão da crise 
econômica mundial, deflagrada há um ano e que começa, lentamente, a acabar. A nona edição 
do estudo Melhores Marcas Globais (Best Global Brands 2009), da consultoria Interbrands, 
divulgada sexta-feira, descreve o comportamento negativo das 100 mais importantes marcas 
este ano. Pela primeira vez, o valor total delas recuou, somando US$ 1,15 trilhão. Segundo o 
ranking elaborado em parceria com a revista Business Week, esse grupo de bens intangíveis 
ficou US$ 55 bilhões inferior em relação ao ano passado, uma perda de 4,6%. A queda é 
considerada significativa, pois nas últimas edições do estudo o volume total apresentava 
crescimento médio de 5% ao ano.  
 
As marcas que mais perderam valor foram as dos setores financeiro e automotivo. Merrill 
Lynch e AIG sequer figuram na lista de 2009, juntamente com outras cinco que ficaram de 
fora. As cinco primeiras marcas da lista permaneceram em sua posição em relação a 2008: 
Coca-Cola, IBM, Microsoft, GE e Nokia. O sucesso das marcas não é por acaso. "O segredo 
parece ser a capacidade de inovação numa sociedade tão afeita a mudanças e a relação de 
confiança entre a marca e o consumidor", diz Alejandro Pinedo, diretor geral da Interbrand. 
 
A Google foi a marca que mais se valorizou desde o ano passado, saltando da décima para a 
sétima colocação. A gigante da internet está avaliada agora em US$ 31 bilhões. As marcas que 
mais ganharam valor foram: Google (25%), Amazon (22%), Zara (14%), Nestlé (13%) e 
Apple (12%). A Coca-Cola está fora deste grupo por se manter invicta na liderança há quase 
uma década. 
 
Na outra ponta, as cinco marcas que mais se desvalorizaram foram: UBS (-50%), Citi (-49%), 
American Express (-32%), Morgan Stanley (-26%) e Harley-Davidson (-43%). Quatro delas 
vêm do setor financeiro. No geral, o valor das marcas de bancos despencou de US$ 130,35 
bilhões no ano passado para US$ 78,82 bilhões em 2009. Um tombo de 40%. A crise do 
crédito internacional abalou os setores de transportes (-27%) e automotivo (-9%). Para a 
UPS, que integra o setor de transportes, a queda no valor de marca foi de 8% no último ano, o 
que reflete a retração no comércio e o aumento de barreiras comerciais entre os países. 
 
Todas as marcas de automóveis do estudo perderam valor em 2009, com exceção da Ferrari, 
que manteve o valor da marca de luxo. Por outro lado, a concorrente Porsche, que também 
integra o segmento, perdeu valor este ano. Segundo analistas, a provável razão para essa 
queda foi a decisão de inovar fora do seu ramo preferencial de atuação, lançando modelos 
SUVs, que sofreram com a turbulência do mercado. Houve forte impacto sobre os fabricantes, 
que deixaram acumular nos pátios das montadoras o que se pode chamar de modelos 
"ultrapassados".  
 
INTERATIVIDADE 
 
Confiança, essencial a qualquer marca, tornou-se crucial. No modelo atual de relacionamento 
entre consumidores e empresas, proximidade é a palavra-chave. Entre os exemplos, está a 
Coca-Cola que tem mais de 3,5 milhões de fãs no portal de relacionamentos na internet 
Facebook.  
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