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O Bradesco está entre as dez primeiras posições das marcas de bancos mais valiosas do 
mundo no ranking Brand Finance Global Banking 500 - 2010, feito para a revista inglesa The 
Banker. É a primeira vez que um banco da América Latina fica entre os dez primeiros. Do 12a 
lugar na edição anterior, o Bradesco saltou para o nono lugar. 
 
Entre o total de marcas avaliadas na nova edição do ranking, as dez mais valiosas do mundo 
são pela ordem: HSBC (US$ 28,47 bilhões), Bank of America (US$ 26,04 bilhões), Santander 
(US$ 25,57 bi), WellsFargo (US$ 21,9 bi), Citi (US$ 14,36), BNP Paribas (US$ 14,0 bi), 
Goldman Sachs (US$ 13,88 bi), Chase (US$ 13,4 bi), Bradesco (US$ 13,29 bi) e Barclays (US$ 
13,13 bi). 
 
Em relação aos levantamentos de 2009, as mais significativas mudanças neste novo ranking 
das primeiras posições referem-se à entrada das marcas Barclays, Goldman Sachs e do 
Bradesco. No sentido contrário, deixaram o "Top 10" American Express, ICBC e China 
Construction Bank, que caíram, respectivamente, para a 11a, 12a e 13a posições. 
 
Mesmo com o cenário favorável para o Brasil, o sócio e ceo da Brand Finance para América do 
Sul, Gilson Nunes, acredita que as instituições brasileiras chegaram ao limite de valorização e 
que a tendência é que elas voltem a cair posições em um futuro próximo. "Com os grandes 
bancos internacionais se recuperando após a crise, esperamos que eles voltem a ocupar seus 
lugares no ranking. Para que os bancos brasileiros mantivessem a posição atual, ou mesmo 
avançassem no ranking, seriam necessários investimentos para expandir a marca 
globalmente", analisou Nunes. 
 
De acordo com o executivo, o valor de mercado das 500 instituições financeiras avaliadas 
atingiu US$ 6 trilhões em 2010 um crescimento de 62% sobre o ano anterior; e a soma do 
valor de suas marcas aumentou 49%, totalizando US$ 716 bilhões. 
 
O Brasil passou de oito marcas nacionais em 2009 para dez neste ano. Entraram BM&Bovespa, 
Redecard e BIC Banco, e saiu o Banco Panamericano (veja tabela ao lado). 
 
A soma total do valor das marcas brasileiras subiu de US$ 18,28 bilhões para US$ 30,16 
bilhões em 2010, um crescimento de 65%; e o valor de mercado das empresas cresceu 139%, 
ou seja, o montante saltou de US$ 91 bilhões em 2009 para US$ 217 bilhões em 2010. 
 
O segundo melhor resultado em termos de ranking foi para o Banco do Brasil, que saiu da 36a 
para a 26a posição, com crescimento de 133,6%. Os demais bancos registram, também, 
crescimento elevado, como Itaú, 23,6%; Unibanco, 22%; Nossa Caixa, 65,8%; Banrisul, 
67,4%; e Banco do Nordeste, 138,8%. 
 
"O Brasil deu uma lição ao mercado ao mostrar seu desempenho financeiro em meio à crise, 
contrariando as análises. A imagem que fica é a de instituições sólidas e com liquidez", afirmou 
Nunes. 
 
O estudo mostra que, as marcas de bancos dos EUA e da Europa foram as  mais afetadas pela 
crise e tiveram, portanto, suas presenças reduzidas entre as 500 mais valiosas do mundo. 
 
No levantamento atual, constam 85 marcas americanas e 22 inglesas, contra 95 e 24 em 
2009, respectivamente. 
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