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Com base no estudo anual de marcas valiosas do mundo da Millward Brown, a revista Is-toÉ 
Dinheiro e a BrandAnalytics desenvolveram sua versão brasileira para avaliar a performance 
das maiores marcas nacionais. A pesquisa ouviu 14,8 mil pessoas no País para estabelecer seu 
grau de identificação e lealdade com as marcas. O levantamento avaliou 200 marcas de 150 
companhias brasileiras de capital aberto. Foram consideradas apenas as marcas brasileiras e 
ficaram de fora as nacionais pertencentes a empresas fechadas, a exemplo de O Boticário, 
Habib's, Claro, entre outras. 
 
Foram montados dois rankings: um dedicado às marcas mais valiosas, levando em 
consideração principalmente dados financeiros, e outro exclusivo aos índices de lealdade dos 
consumidores em relação às marcas. No ranking financeiro, a Petrobras lidera, seguida de 
Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Natura. No segundo ranking, das marcas com o maior índice 
de lealdade por parte dos consumidores, o McDonald's assumiu, pela primeira vez, a liderança, 
tornando-se "A marca mais forte do Brasil". A força do McDonald's, segundo o estudo, cresceu 
7% em relação ao ano passado, quando ficou em segundo lugar. No ranking de "lealdade" 
ficou em segundo lugar a Coca-Cola (com 98% de lealdade), seguida de Porto Seguro (74%), 
Petrobras (72%) e Omo (69%). As duas últimas tiveram, em relação ao ranking de 2009, uma 
queda de, respectivamente, 14% e 31%. 
 
"Temos assumido vários compromissos públicos e acredito que o consumidor vem 
acompanhando isso. O resultado não me surpreende, porque o Brasil é uma das operações 
mais fortes do McDonald's no mundo. Temos conseguido ampliar nossos momentos com os 
consumidores, criando novidades como o café da manhã e o drivethru que funciona de 
madrugada, e evoluímos de acordo com as demandas. Continuamos inovando e puxando o 
segmento de comidas rápidas", disse Mauro Multedo, diretor de marketing do McDonald's. 
 
Segundo ele, o maior desafio da rede hoje é levar para as classes C e D a mesma experiência 
e imagem bem construídas junto às classes A/B. 
 
No caso da Petrobras, a empresa mantém sua força na tecnologia de exploração de petróleo 
em águas profundas. A descoberta do pré-sal e a bem-sucedida capitalização de R$ 120 
bilhões, em setembro, a maior da história do capitalismo, explicam o salto no valor da marca 
para US$ 13,421 bilhões, um crescimento de 28,8%. 
 



Mas não é só isso. Eduardo Tomiya, diretor geral da BrandAnalytics e coordenador do estudo, 
disse que a empresa melhorou sua imagem - e valor - também por ser considerada uma 
companhia que se preocupa com o meio ambiente. 
 
Marcas com apelo popular, como a Anhanguera Educacional, MRV e Gol, também se 
destacaram. Entre as estreantes no ranking estão Droga Raia, OdontoPrev, Riachuelo, 
Banrisul, Hering e Multiplus. De uma forma geral, as 50 marcas mais valiosas do Brasil 
souberam tirar proveito do crescimento econômico, puxado pela força de consumo da classe C, 
e atingiram um valor inédito de US$ 76,9 bilhões (R$ 135,3 bilhões), alta de 55% em 
comparação ao ano anterior. Um bom exemplo é a Porto Seguro, a marca que mais cresceu no 
ranking de lealdade: 63%. A marca se uniu ao Itaú Unibanco e passou a oferecer seus seguros 
em mais de 4 mil agências do Itaú no ano seguinte. Em 2010, exibiu um crescimento de 
323%. Ao mesmo tempo, investiu fortemente em relacionamento com clientes e inovou em 
serviços.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 maio 2011, p. 6.  


