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jltaú é a marca mais valiosa 
do Brasil, de acordo com o 

Ranking Interbrand das Marcas 
Brasileiras Mais Valiosas 2010, 
divulgado na última quinta-feira 
(10), em São Paulo. "Em 2009, 
conseguimos realizar a integração 
dos balanços, dos custos e perdas 
dos bancos [Itaú e Unibanco] e, 
assim, tivemos um resultado inte
ressante. Boa parte dos ganhos foi 
gasta com a sinergia e integração 
da marca", disse Fernando Cha
con, diretor executivo de marke
ting do Itaú Unibanco. 

A marca da instituição finan
ceira foi avaliada em Rs 20,651 
bilhões, seguida por Bradesco (R$ 
12,3 bilhões), Petrobras (R$ 10,8 
bilhões), Banco do Brasil (Rs 10,4 
bilhões) e Skol (Rs 6,5 bilhões). 
"Estamos orgulhosos porque so
mos líderes de mercado há dez 
anos. Temos um posicionamento 
forte e um dos principais pilares 
de marca é a inovação, e conse
guimos com nossa marca", disse 
Fabiana Anauat, gerente de comu
nicação da Skol.' 

Ao todo são 25 marcas que 
compõem o ranking (veja tabela 
ao lado). De acordo com Alejan
dra Pinedo, diretor geral da I n 
terbrand Brasil, apenas marcas 
genuinamente brasileiras foram 
avaliadas, de acordo com os crité
rios que compõem a metodologia: 
ser originária do Brasil, ter capital 
aberto, publicar informação f i 
nanceira que identifique a receita 
individual da marca, gerar EVA 
(Earned Value Analysis - Ganho 
de Análise de Valor) positivo, ter 
papel na decisão de compra e ser 
amplamente reconhecida nos 
seus principais mercados. "Foi 
feita uma análise financeira, uma 
análise do papel da marca e a pon
tuação da força da marca. Assim, 
chegamos ao lucro", explicou. 

Pinedo destacou que o índice 
de força de uma marca é compôs-
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Pinedo: algumas marcas podiam aparecer no Best Global Brands 

to por dez itens: autenticidade, 
clareza, comprometimento, prote
ção, capacidade de resposta, con
sistência, diferenciação, relevân
cia, presença e entendimento. 

0 executivo disse ainda que 
as cinco primeiras marcas, com 
valor superior a R$ 6 bilhões, têm 
condições para estar no ranking 
Best Global Brands, que avalia as 
mais valiosas do mundo. "Falta-
lhes apenas maior visibilidade, 
reconhecimento e presença in
ternacional para serem verdadei
ramente globais. Tudo isso é, cer
tamente, apenas uma questão de 
tempo", disse Pinedo, referindo-
se às primeiras marcas brasileiras 
do ranking da Interbrand. 

BANCOS 
As instituições financeiras des
tacam-se na lista. As primeiras 
posições são ocupadas pelo Itaú, 
Bradesco e Banco do Brasil, além 
do Banrisul aparecer em 12° lu
gar. Para Pinedo, o destaque para 
os bancos se deve à solidez, bom 
desempenho financeiro e con
fiança conquistada pelas marcas 
junto ao consumidor brasileiro. 
Há também o reconhecimento e 
a percepção positiva gerada no 
cenário internacional, o que atrai 

investimentos estrangeiros para a 
economia brasileira. 

Embora no Brasil a crise te
nha sido, de maneira geral, mais 
branda do que na maioria dos 
mercados internacionais, ela afe
tou alguns setores da economia 
de forma acentuada. "Marcas co
mo Vale, Gerdau e Usiminas, que 
apareciam no último ranking da 
Interbrand [realizado em 2008, 
das marcas latino-americanas 
mais valiosas], não aparecem nes
te ano porque elas dependiam 
mais intrinsecamente da saúde 
financeira, do apetite e do cresci
mento da economia externa", ex
plicou Pinedo. 

O executivo também disse que 
algumas empresas que possuem 
mais de uma marca ficaram de 
fora da análise, como a BR Foods, 
detentora de Sadia e Perdigão. A 
explicação é que a Interbrand não 
conseguiu fazer leitura de cada 
uma das marcas separadamente. 
"A BR Foods não é uma marca, 
assim como AmBev também não 
é. Aliás, a AmBev tinha ficado de 
fora no último ranking e agora 
conseguimos avaliar porque eles 
apresentaram dados financeiros 
de cada uma das marcas, separa
damente", concluiu Pinedo. 
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