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SERVIÇOS

Caixa e Petrobras assinam
acordo de cooperação
A Caixa Econômica Federal e a Petrobras assinam um acordo de
cooperação que oferecerá pacote especial de produtos e serviços
bancários para os empregados da petrolífera e suas subsidiárias.
O objetivo é proporcionar condições diferenciadas e estreitar
o relacionamento com os trabalhadores do setor. A assinatura
acontecerá hoje, no edifício-sede da Caixa, em Brasília.

CÂMBIO

Dólar encerra terça-feira
com cotação estável
O dólar fechou estável ante o real ontem, anulando a queda observada
ao longo do dia, em meio à reversão da moeda no exterior e ao retorno
da intervenção dupla no mercado de câmbio por parte do Banco Central.
A cotação terminou a R$ 1,682 real, após na mínima ceder a R$ 1,669,
em queda de 0,77%. Ante uma cesta de divisas, o dólar subiu 0,3%, com
o euro abandonando os ganhos ao longo do dia e mostrando estabilidade.

Seokyong Lee/Bloomberg

Nestlé consegue manter liderança
Primeiras quatro colocadas
no ano passado seguem no topo
do levantamento de 2010

Os bancos ganharam espaço no
ranking das marcas mais valio-
sas, mas não conseguiram che-
gar às primeiras colocações, que
ficaram nas mãos das campeãs
de 2009 do ranking da Su-
perbrands. A Nestlé conseguiu
se manter na liderança, com um
índice de força de marca de 88,5
pontos, acima dos 86,8 alcan-
çados no ano passado.

A fabricante de alimentos foi
seguida por McDonald’s, Rede
Globo e Coca Cola, as mesmas
empresas que no ano passado
ficaram entre as segunda e
quarta colocações. Além do
crescimento da economia, que
também beneficiou os bancos,
o diretor da Superbrands, Gil-
son Nunes, avalia que essas
companhias se destacaram em
sua gestão econômica e estraté-
gica, padrões de governança e
relacionamento com o cliente.
“Uma marca forte precisa ter
um desempenho no mínimo ra-
zoável em todas as áreas”, diz.

Além das marcas que estão
na lista das dez mais valiosas,
outras tiveram um bom desem-
penho na avaliação da consul-
toria. A evolução do índice de
força da marca do Wall-Mart
foi a maior de todas as empre-
sas pesquisadas, com um cres-
cimento de 24%. Em segundo
aparece a Petrobras, com uma
evolução de 18%, e, em segui-
da, Oi e Red Bull, com cresci-
mento de 15% cada.

Já entre as empresas que per-
deram posições no ranking,
destaque para a Sony, Unilever e
Google, que no ano estavam,
respectivamente, na quinta, sé-
tima e décima colocações e, em
2010, não conseguiram se man-
ter na lista das dez marcas mais
valiosas. “Há muito tempo
marcas ícones não perdem po-
sições. No caso da Sony, pode-
mos atribuir a problemas com a
matriz”, explica Nunes.

Desvalorização
Das marcas de bancos, o Uni-
banco foi o que apresentou a
maior desvalorização em seu
índice de força da marca, com
queda de 25% em relação a
2009. Foi a maior desvaloriza-
ção do levantamento da Su-
perbrands. “A instituição já
vinha perdendo valor e em
2010 a marca foi percebida
como obsoleta em nossas pes-
quisas”, afirma. ■

Unibanco foi
a marca que mais
se desvalorizou
em 2010, com queda
de 25% no índice
de força da marca

VALORIZAÇÃO

24%
foi o quanto cresceu o índice de
força da marca do Wall-Mart em
2010 em relação ao desempenho
do ano passado, maior evolução
registrada pela Superbrands.

GANHANDO POSIÇÕES

12%
foi a valorização da marca do
Bradesco em 2010. Essa evolução
permitiu ao banco subir da
nona colocação, no ano passado,
para o sexto lugar no ranking.

DESVALORIZAÇÃO

25%
foi a perda do índice de
força de marca do Unibanco
em 2010 em relação ao ano
passado. Foi a pior evolução
entre as empresas pesquisadas.
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