
Coca-Cola de novo no topo
Avaliada em 115$ 68 bi, marca é desde 2001 a mais valiosa do mundo
ROBERT GALBRAITH

O já aposentado slogan "Sem-
pre Coca-Cola" seria perfeito para
definir seu posicionamento no
ranking das marcas mais valiosas
da Interbrand, criado em 2001.
Estimada em mais de US$ 68
bilhões, a marca de refrigerantes
aparece em primeiro lugar na
nona edição do mais tradicional
ranking de marcas globais, di-
vulgado na semana passada. No
Brasil, a Brand Finance divulga
nesta segunda-feira, 21, o ranking
das marcas brasileiras com maio-
res valores intangíveis, com nova
vitória do Bradesco, à frente da
Petrobras e do rival Itaú (ver
matéria nesta página).

No ranking da Interbrand, a
IBM, que havia ultrapassado a Mi-
crosoft no ano passado, manteve a
segunda posição, avaliada em US$
60 bilhões, seguida pela empresa
de Bill Gates, com US$ 56 bilhões;
pela G&E, que se manteve na quar-
ta posição; e pela Nokia, estável no
quinto lugar (ver quadro).

A principal mudança na lista
das top 10, que continua com
as mesmas marcas presentes

em 2008 (apenas com troca de
posições), ficou por conta do
McDonald's, que saltou da oitava
para a sexta colocação, passando
Toyota e Intel, agora em oitavo e
nono. O Google, marca que mais
se valorizou no cenário da crise,
cresceu 25%, passando da décima
para a sétima posição, avaliada
agora em quase US$ 32 bilhões.

Mesmo com a relativa estabili-

dade nas dez primeiras posições, a
soma dos valores das cem marcas
mais valiosas ficou em US$ 1,21
trilhão, 4,6% a menos que em 2008.
Apesar da baixa, Alejandro Pinedo,
diretor geral da Interbrand no Bra-
sil, destaca que desde 2000 o valor
das cem primeiras colocadas vinha
crescendo em média 5% ao ano.

O efeito iPod e iPhone ajudou
a Apple a entrar para o time das

20 mais valiosas, chegando a US$
15,4 bilhões, ou 12% a mais que
no ano passado, quando era a
24a. A Amazon teve a segunda
melhor cifra de crescimento, com
22%, e figura pela primeira vez
entre as 50 mais valiosas, na 43a

posição, com US$ 7,8 bilhões. A
Zara também entrou na lista das
50 maiores, crescendo 14%.

de suas marcas recuou de US$ 130
bilhões em 2008 para US$ 78,8 bi-
lhões neste ano, um tombo coletivo
superior a US$ 50 bilhões (40%),
analisa Pinedo.

A lendária Harley Davidson,
por sua vez, caiu 43%, como refle-
xo direto da redução do consumo
de bens de luxo pela população
norte-americana, seu principal

LADEIRA ABAIXO
O setor financeiro, por sua

vez, praticamente monopolizou as
maiores quedas de valor de marca
ao longo do ano de crise. UBS e Citi
perderam cerca de metade do valor
mensurado pela Interbrand no ano
passado, com queda de respecti-
vamente 50% e 49%. American
Express e Morgan Stanley também
amargaram pesadas reduções, com
32% e 26%. Considerando todos os
bancos avaliados no estudo, aqueles
com ações embolsa e atuação global
(mais de um terço do faturamento
fora do país de origem), o valor total

mercado e um dos mais impacta-
dos pelos efeitos da crise. Todas as
marcas da indústria automobilísti-
ca com exceção da Ferrari, que
manteve sua cifra — perderam
valor nesta edição do estudo.

Aquelas que apostaram em
inovação sofreram menos. "Houve
forte impacto sobre os fabricantes,
que deixaram acumular nos pátios
das montadoras o que se pode
chamar de modelos ultrapassa-
dos. O consumidor agora quer
carros menores e mais eficientes,
movidos a bicombustível", explica
o diretor da Interbrand.

Marcas brasileiras
mais fortes após a crise

As principais empresas brasilei-
ras deram mais uma demonstração
de força diante da crise que atingiu
o País no final do ano passado. É o
que mostra a primeira edição do
estudo Top 10 das Empresas Bra-
sileiras de Maior Valor Intangível,
que a Brand Finance divulga nesta
segunda-feira, 21. A lista, liderada
por Bradesco, mostra uma radiogra-
fia dos bens intangíveis das empre-
sas mais fortes no quesito em dois
momentos. Em dezembro de 2008 a
soma destes era de R$ 226 bilhões,
e passou para R$ 312 bilhões em
junho, um salto de 37,86%.

Não houve troca de posições en-
tre as empresas nos dois períodos,
apenas na variação e na intensidade
do crescimento. Bradesco cresceu
mais de 48%, chegando a R$ 51,25
bilhões, seguido por Petrobras, com
R$ 50,5 bilhões, e Itaú, com R$ 48
bilhões. A única empresa que teve
seu valor reduzido no período foi

Vivo, avaliada em R$ 11,3 bilhões,
11% a menos que no final do ano
passado, em função das quedas que
todo o setor enfrentou no período
(ver quadro).

Gilson Nunes, diretor da In-
terbrand no Brasil, explica que
no caso dos bancos a liderança do
Bradesco foi consolidada pela maior
capilaridade de agências em todo o
País, associado ao momento que o
Itaú atravessa, de consolidação da
aquisição do Unibanco.

No caso das empresas com
grande parte de sua receita vinda do
mercado exterior Petrobras, Vale,
Gerdau e C S N , o reaquecimento
das exportações trouxe dividendos
aos bens intangíveis. A Gerdau. por
exemplo, mais do que duplicou sua
cifra no estudo. "Os números num
todo refletem a confiança dos inves-
tidores, algo muito importante na
composição dos bens intangíveis",
resume Nunes.
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