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A globalização é um mal necessário, mas há uma grande diferença entre os que globalizam e 
os que são globalizados. Para estarmos cada vez mais entre os primeiros, nossas empresas e 
executivos deverão enfrentar, nos próximos anos, os dois desafios de que falamos neste 
artigo, sendo um deles específico dos profissionais de marketing e de comunicação com o 
mercado. 
 
Vamos aos fatos. Acaba de ser divulgado o relatório da Interbrands sobre as marcas mais 
valiosas do mundo em 2010. A primeira constatação é que, no conjunto, o valor das cem 
maiores marcas cresceu 4% em 2010, na comparação com 2009, refletindo a retomada dos 
negócios após a crise financeira de 2008/2009. Mas há outras conclusões que vale a pena 
comentar e a mais importante, para os brasileiros, é o fato de que não temos nenhuma marca 
nacional entre as cem mais valiosas do mundo, neste estudo da Interbrands. 
 
Como sabemos, a Interbrands é a maior consultoria internacional especializada na construção 
e defesa de marcas. Seu estudo, naturalmente, contêm critérios subjetivos mas é visto até 
pelos concorrentes como sendo digno de crédito. Baseia-se nos resultados financeiros obtidos 
pela marca, evolução histórica ê dados de pesquisa entre empresários e consumidores. O 
Brasil tem pelo menos duas grandes companhias entre as cem maiores do mundo, mas não 
emplacou nenhuma marca na relação da Interbrands. Nossas grandes empresas multinacionais 
são competitivas e lucrativas, mas trabalham principalmente com commodities e não 
valorizam as suas marcas como deveriam. A título de comparação, citamos a cerveja mexicana 
Corona como a única marca latino-americana entre as cem mais valiosas do mundo. No 
entanto sabe-se que a Ambev (braço brasileiro da InBev) é hoje a maior cervejaria do mundo, 
controlando a Budweiser americana e sendo detentora da marca Skol que vende mais do que a 
Corona, mas não tem alcance internacional. 
 
Os homens de marketing e propaganda brasileiros estão diante de um desafio sem fronteiras. 
O sucesso de uma empresa multinacional depende basicamente de dois fatores: 
tecnologia/inovação e marcas de penetração mundial. Nossas grandes multinacionais são 
lucrativas e inovadoras na tecnologia, mas não tem marcas poderosas. Muitas vezes, como 
ocorre no suco de laranja ou no café, nossos produtos são usados como ingredientes de 
produtos acabados com marcas estrangeiras. 
 
PREDOMÍNIO DAS NOVAS TECNOLOGIAS 
 
Como não poderia deixar de ser, as marcas mais valiosas do mundo refletem hoje a nova 
tecnologia digital e outras tecnologias avançadas. Entre as 100 marcas mais valiosas, cerca de 
40 possuem alto conteúdo tecnológico. As marcas de produtos de consumo corrente continuam 
perdendo espaço, enquanto os grandes conglomerados financeiros estão também retornando 
ao topo da lista, depois da crise de setembro de 2008. As cinco marcas mais valiosas do 
mundo em 2010 foram as seguintes: 1) Coca-Cola; 2) IBM; 3) Microsoft; 4) Google e 5) GE. 
Como se vê a única "intrusa" neste mundo de alta tecnologia é a velha Coca-Cola, imbatível 
como sempre. Seu valor está calculado em cerca de US$ 70 bilhões. 
 
Vejamos agora as cinco marcas que mais subiram no ranking: 1) Apple; 2) Google; 3) 
BlackBerry; 4) J.P. Morgan é 5) Allianz; aqui também o predomínio foi do mundo digital, mas 
há dois grandes representantes do mundo das finanças, o Banco J.P. Morgan e a seguradora 
Allianz. Afinal, os bancos continuam a guardar o nosso dinheiro apesar dos contratempos. 
 
Para nós, brasileiros, a conclusão é melancólica. Continuamos a ser uma economia periférica, 
dependente das economias centrais, principalmente em tecnologia e em estratégia de 
mercados. Repetimos: são esses os dois desafios conjunturais que os nossos empresários e 
executivos enfrentarão na próxima década, se quisermos ser parte ativa (e não apenas 
passiva) do processo de globalização que tende a se acelerar cada vez mais. 
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