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Está lá, escancarado, no primeiro ranking global das 500 maiores marcas divulgado este ano, 
corajosamente apresentado pela consultoria britânica Brand Finance: a queda da Coca-Cola da 
terceira para a 16ª posição em apenas um ano. 
 
Segundo o ranking, de um valor de mercado estimado em US$ 34,8 bilhões a Coca-Cola caiu 
para US$ 25,8. Outros movimentos também impressionam como a queda da Nokia, do 21º 
lugar em 2010 para o 94º em 2011. A desvalorização da marca chegou a quase US$ 10 
bilhões, alcançando o valor de US$ 9,9 bilhões. No restante dos resultados, nenhuma grande 
surpresa: a liderança é do Google, cuja marca foi avaliada em US$ 44,3 bilhões, seguido de 
Microsoft (US$ 42,8 bilhões) e do Walmart (antigo líder, com US$ 36,2 bilhões). Entre as dez 
mais (veja tabela nesta página), apenas uma não é norte-americana: a inglesa Vodafone. 
Cinco delas são empresas de tecnologia. Entre as 20, cinco são do segmento de telecom. 
 
Entre as empresas brasileiras, as melhores classificadas são bancos. O Bradesco ocupa o 28º 
lugar (valendo US$ 18,6 bi), o Itaú o 41º (US$ 16,6 bi) e o Banco do Brasil o 95º (US$ 9,5 bi). 
A Petrobras está na 106º posição, seguida da Oi, na 190º, e Vivo, 238º. 
 
O resultado discrepante em relação ao ano passado – e a outros rankings, como o Best 
Brands, da Interbrand, cuja versão 2011 ainda não foi divulgada – parece consolidar, na 
realidade, uma tendência que vem se configurando, embora em menor escala, ao longo dos 
últimos anos. Embora a Coca-Cola se mantenha no topo e forte em relação a muitas empresas 
concorrentes, seu valor global vem decrescendo e em vários países o mercado de 
carbonatados encontra-se em declínio em boa parte do planeta. 
 
Cruzamento 
 
O ranking da Brand Finance não leva em conta apenas o balanço financeiro das empresas de 
capital aberto. Ele projeta, na realidade, a tendência de crescimento (ou queda) das empresas 
para os próximos cinco anos a partir do cruzamento dos dados financeiros, analisados por uma 
equipe de especialistas ao redor do mundo, com os dados de uma extensa pesquisa sobre a 
percepção dos clientes das marcas. No Brasil, por exemplo, foram ouvidas 16.200 pessoas, a 
partir de 35 indicadores agrupados em seis categorias: Preço (valor agregado/influência na 
compra), Performance (percepção do cliente), Pós-venda (serviço, atendimento), Canal de 
Vendas (pontos de vendas, presença), Comunicação e Marketing e Atributos Corporativos 
(posicionamento, ética, transparência). É uma radiografia 360 graus das marcas, de onde se 
extrai uma média ponderada e chega-se a um índice de força da marca para cruzar com os 
dados financeiros. O cruzamento tem pesos e medidas diferentes, dependendo do segmento.  
 
Gilson Nunes, sócio e diretor do escritório da BrandFinance no Brasil, é capaz de apostar que 
os demais rankings de marcas divulgados este ano por outras empresas apontarão a queda da 
Coca-Cola – em menor ou maior grau, dependendo das premissas e critérios de cada estudo. 
Para ele, a Coca-Cola é o grande ícone do século passado. Este é o século das marcas que 
estão de fato inovando, como Google, Apple, Microsoft. 
 
Da mesma forma, a Nokia, que era uma das empresas mais inovadoras de seu segmento, 
também se perdeu ao longo do tempo e não inovou o suficiente no competitivo mercado de 
smartphones, daí sua queda vertiginosa.  
 
“Publicar primeiro tem ônus e bônus. Temos as nossas premissas e cada ranking tem as suas. 
Em finanças não há o que inventar. Mas é claro que a visão de analistas em relação ao futuro 
pode mudar. A Coca-Cola é um exemplo emblemático: o valor de suas ações vem caindo ao 
longo do tempo e os analistas passaram a rever sua perspectiva de crescimento. É uma marca 
forte, mas encontra-se estagnada, sem inovações em produtos ou mesmo na comunicação. 
Como compará-la com a Apple, que criou o iPhone, o iPad?”, questionou Nunes.  
 
Discrepância 



Em outro ranking de marcas, que é o da Interbrand, a Coca-Cola ocupa a liderança desde 
2007 e aparece no do ano passado com valor de mercado de US$ 70,452 milhões, avaliação 
que leva em conta, além da performance financeira da empresa, o papel da marca, sua força 
no mercado e uma série de atributos de marketing de enorme complexidade – e relevância.  
Para Nunes, essa discrepância é relativamente normal, porque, embora existam dados 
financeiros abertos das empresas, a análise e o exercício de prever a performance de uma 
empresa são, no fundo, opinião.  
 
“Ranking é opinião. Há premissas diferentes e analistas têm visões diferentes de futuro, de 
valor”, concluiu o executivo. 
 
Mesmo no ranking da Interbrand aponta, ao longo do tempo, o crescimento mais lento da 
Coca-Cola nos últimos anos, que leva a crer que existe uma tendência da marca descer no 
ranking ao longo dos próximos anos. Tendência que pode se acentuar caso a empresa não 
consiga reverter o processo. 
 
A Coca-Cola Brasil não quis comentar o ranking. Segundo a assessoria de comunicação da 
empresa, no País a companhia só vem apresentando resultados positivos nos últimos anos. 
 
“Ninguém sabe quanto uma marca vale de verdade. Há diversos métodos de valoração, mas 
rankings como o da Brand Finance apontam apenas tendências e estão longe do valor real de 
uma marca. Servem de barômetro e nada mais. 
 
No caso da Coca-Cola, a permanência no mercado de carbonatados, que está em declínio, 
certamente é um fator que influencia um crescimento mais lento, mas a marca ainda tem 
enorme equity. No final das contas, quem define o valor de uma marca é o consumidor, a 
partir de suas escolhas”, analisou Marcelo D’Emidio, chefe do departamento de marketing da 
graduação da Escola Superior de Propaganda e  
Marketing. 
 
Para Jaime Troiano, da Troiano Consultoria de Marcas, muitos rankings têm uma visão apenas 
parcial das marcas, não avaliando mais profundamente sua conexão com os consumidores. 
“Os rankings têm grandes distorções e diferenças gritantes entre suas avaliações. Vejo a Coca-
Cola como uma grande marca, eternamente jovem, uma marca com um aspecto aspiracional 
poderoso, e não acredito que esteja em tamanho declínio”, opinou Troiano, para quem 
rankings são feitos para criar fatos jornalísticos e alimentar a vaidade corporativa dos 
primeiros colocados. 
 
Refrigerante cresce na América Latina 
 
Pesquisa da londrina EuroMonitor, especializada em estudos e tendências de mercados globais, 
aponta algumas tendências para o segmento de refrigerantes. Garante, por exemplo, que o 
setor continuará em queda nos mercados maduros desenvolvidos, e crescerá na América 
Latina, que até 2014 será a segunda maior região em consumo da bebida, depois da Ásia, 
fazendo a América do Norte cair para a terceira posição. 
 
O México é o país que mais cresce em termos de consumo per capita de refrigerantes, 
enquanto nos EUA os níveis de consumo permanecem altos, mas vêm declinando lentamente. 
Europa Ocidental, Oriente Médio, Leste Europeu e a chamada Australásia vêm nesta ordem no 
ranking de consumo de refrigerantes global projetado para 2014 pelo Euromonitor 
International. 
 
O aumento da renda disponível e a economia aquecida principalmente no Brasil são apontados 
como oportunidades para as empresas de refrigerantes ampliarem seus espaços. O Brasil é 
identificado como um dos mercados emergentes mais resistentes do mundo no contexto da 
atual crise financeira mundial. O País está em primeiro lugar na cultura dos carbonatados, com 
a contabilidade da categoria acima de 2/3 do consumo de refrigerantes, bem como R$ 2 de 
cada R$ 3 gastos em bebidas não-alcoólicas. 
 



As camadas mais baixas da pirâmide de renda do Brasil vão se tornar cada vez mais pilotos 
importantes na demanda deste segmento. Não por acaso, os resultados da Coca-Cola por aqui 
só fazem crescer: a Coca-Cola/Femsa anunciou recentemente um crescimento de 13,3% no 
quarto trimestre de 2010, em relação ao mesmo período do ano anterior nas operações da 
divisão Mercosul (Brasil e Argentina). O faturamento foi de 10,085 milhões de pesos. O volume 
de vendas aumentou 8,1%, em comparação ao mesmo trimestre de 2009, impulsionado por 
uma progressão de 7% na categoria de bebidas carbonatadas, principalmente pelos resultados 
da marca Coca-Cola no Brasil e na Argentina. 
 
 

 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 28 mar. 2011, p. 23.  


