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Nestlé, McDonald´s, Rede 
Globo, Coca-Cola, Nike, Brades-
co, Fiat, Mercedes Benz, Banco 
do Brasil e Itaú são as dez marcas 
que melhor desempenho tiveram 
em 2010, segundo a sexta edição 
do estudo Superbrands Brasil. 
Realizada pela Superbrands, 
consultoria especializada em 

As revistas sobre ecologia, 
meio ambiente, reciclagem e sa-
neamento tiveram crescimento 
superior a 19% em suas tiragens, 
e as dos segmentos de petróleo, 
plástico, químico e afins cresce-
ram 18%, de acordo com o 11o 
Estudo do Mercado Brasileiro de 
Publicações Periódicas, realiza-
do pela Associação Nacional dos 
Editores de Publicações (Ana-
tec). A pesquisa, relativa ao ano 
de 2009, revela novos números 
do mercado editorial brasileiro.

Foram monitorados 2.782 tí-
tulos, ou seja, 87 a mais do que no 
ano anterior. “Conseguimos am-
pliar o número de editoras pes-
quisadas, portanto, esse aumento 
contempla o total da pesquisa e 
não reflete, necessariamente, a 
presença de novos títulos”, ex-
plica Pedro Renato Eckersdorff, 
presidente da entidade. Numa 
avaliação comparativa de títulos 
que estiveram presentes nos úl-
timos estudos feitos pela Anatec, 
a pesquisa revelou que em 2009, 
comparado com o ano anterior, os 
números relacionados à tiragem 
se mostraram estabilizados.

Em 2009, a tiragem global 
anual foi de 1,547 bilhão de 
exemplares, sendo que metade 
teve distribuição dirigida. Entre 
as publicações pesquisadas, 23% 
são customizadas, 20% destinam-
se ao segmento business to busi-
ness (B2B) e 57% ao business to 
consumer (B2C). 

Marketing

Superbrands lista as  
marcas mais poderosas

avaliação e gestão de ativos 
intangíveis, a pesquisa aponta 
também as marcas que mais 
subiram ou caíram, em termos 
de valorização, neste ano (ver 
quadro). Ao todo foram ava-
liadas 500 marcas, de um total 
de 1,2 mil presentes no Brasil 
(nacionais e estrangeiras).

Segundo o CEO da Super-
brands Brasil, Gilson Nunes, 
as marcas que mais se valori-
zaram foram beneficiadas pelo 
bom desempenho da economia 
brasileira. “Mas também se des-
tacaram pelos padrões de gover-
nança e gestão estratégica, com 
bom desempenho em termos 

Melhores e piores desempenhos

Maior aumento no Índice de Força da Marca Maior queda no Índice de Força da Marca

Walmart 24% Unibanco -25%

Petrobras 18% Telefônica -23%

Oi 15% Visa -21%

Red Bull 15% Daslu -19%

Apple 14% Carrefour -15%

Vale 14% HP -12%

Bosch 12% Gradiente -12%

Philips 12% Kraft Foods -12%

Odebrecht 12% Kimberly-Clark -12%

Toddy 12% IBM -11%
Fonte: Superbrands

de posicionamento, qualidade, 
lealdade, satisfação, imagem, 
desempenho em suas ações de 
canal, distribuição, entrega, re-

lacionamento com clientes, valor 
agregado, pós-venda, assistência 
técnica, produtos/serviços”, ex-
plica Nunes.

Por outro lado, algumas marcas 
não obtiveram o mesmo resultado, 
devido a um menor desempenho 
nestes campos ou por conta de 
mudanças estratégicas em sua ges-
tão e seus impactos. Para chegar 
ao Índice de Força da Marca são 
analisados 35 atributos, com pesos 
diferenciados para cada um. A 
sexta edição do Superbrands Brasil 
será lançada nesta quinta-feira, 16, 
em São Paulo.
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