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Pesquisa Superbrands Brasil, da IAM Consulting, destaca as dez marcas mais fortes do País 
 
Em sua quinta edição, o estudo Superbrands Brasil, da IAM Consulting (empresa de avaliação 
e gestão de ativos intangíveis), em parceria com a revista The Brander, apontou as dez 
marcas mais poderosas do País, diante de seus desempenhos em 2009. O estudo destacou a 
Nestlé na primeira posição, seguida por Coca-Cola e Rede Globo (veja lista completa ao lado). 
 
Em relação à edição de 2008, as únicas marcas que não aparecem na relação deste ano são 
BMW e Toyota. Neste sentido, Bradesco e Google foram incorporados no levantamento. 
“Diante da crise, os bancos, em termos de imagem, saíram fortalecidos. Acredito que este seja 
um dos motivos para a entrada de uma instituição financeira no estudo. E o Google, por sua 
trajetória de inovação e reconhecimento do público”, explicou Gilson Nunes, ceo e sócio da 
Superbrands e da IAM Consulting. 
 
Além de apontar as dez brands mais poderosas, o levantamento traz, ainda, o “500 Index 
Superbrands/IAM/The Brander”, lista que reúne as 500 marcas mais fortes do Brasil, e cases 
de sucesso de 50 delas.  
 
Para anunciar os resultados do estudo e lançar a edição do Superbrands Brasil será realizado 
no próximo dia 16, em São Paulo, evento que terá as presenças de Luca Cavalcanti, diretor de 
marketing do Bradesco; Nívea Morato, diretora de marketing da Citroën, e João Ciaco, diretor 
de marketing da Fiat. Os executivos irão apresentar os cases de sucesso de suas marcas. 
 
Segundo Nunes, para chegar ao índice de força da marca (que teve como base os valores de 0 
a 100) foram analisados 35 atributos agrupados em seis categorias, entre elas, o desempenho 
funcional da marca, responsabilidade social, eficiência dos canais de venda e sistema de 
distribuição dos produtos, qualidade dos SACs, além da efitividade da comunicação exercida. 
“Selecionamos 500 marcas dentro de uma amostra de 1,2 mil brands nacionais e estrangeiras, 
presentes no Brasil. Para chegar às marcas mais poderosas, entrevistamos 5,3 mil 
consumidores de todo o País”, contou Nunes. 
 
Além do público em geral, a seleção ficou a cargo ainda de 250 gerentes e diretores de 
marketing, e de um conselho independente da Superbrands responsável pela pré-seleção das 
1,2 mil marcas que, posteriormente, foram avaliadas pelos consumidores e executivos de 
marketing. Este conselho é formado por Dalton Pastore, presidente do Conselho Superior da 
Abap (Associação Brasileira de Agências de Publicidade); Ângelo Franzão, presidente do Grupo 
de Mídia de São Paulo; Petrônio Corrêa, ex-presidente do Cenp (Comitê Executivo das Normas-
Padrão) e conselheiro da instituição; André Porto Alegre, presidente da APP (Associação dos 
Profissionais de Propaganda); e Nelson Blecher, diretor de redação da revista Época Negócios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fonte: Propmark, São Paulo, 14 dez. 2009, p. 32.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As dez mais poderosas 
 
Marca/Segmento/Índice de força da marca 2009 
 
Nestlé - House of brands/Alimentos - 86,8 
 
Coca-Cola - Bebidas - 84,2 
 
Rede Globo - Televisão - 83,4 
 
McDonald’s - Fast-food - 82,2 
 
Sony - Eletroeletrônicos - 80,2 
 
Nike - Calçados - 78,2 
 
Unilever - House of brands/Alimentos - 78,2 
 
Mercedez-Benz - Automóveis - 77,3 
 
Bradesco - Bancos - 75,2 
 
Google - Internet/Portal - 75,1 
 
Fonte: Superbrands 


