
Apesar do desempenho da econo-
mia brasileira, apenas uma marca
do país aparece no BrandZ, ran-
king das 100 marcas mais valio-
sas do mundo. A Petrobras, na
75ª posição e valor de US$ 10,5 bi-
lhões, é a representante nacional
na lista. Um dos motivos para a tí-
mida participação brasileira é o
baixo investimento em marcas,
diz Daniela Khauaja, coordenado-
ra acadêmica da área de marke-
ting da ESPM. “Algumas empre-
sas investem em marcas global-
mente, mas temos poucos casos
de sucesso, como Havaianas, por
isso temos dificuldade em entrar
em rankings como esse”, avalia.

A especialista, que há seis anos
estuda internacionalização de
marcas, observa também que só
recentemente o país começou a
contar com capacidade de investi-
mento internacional. “E há mio-
pia. Primeiro, a gente pensa na
produção, para depois pensar na
marca. E marca é uma das formas
de se diferenciar de ofertas volta-
das para custo”, ressalta.

Além disso, a edição de 2012
está dominada por empresas de
tecnologia, setor em que o Bra-
sil não tem destaque com mar-
cas próprias globais. A Apple se
manteve como marca mais va-
liosa do mundo no ano passado,

segundo o ranking elaborado pe-
la Millward Brown. O valor da
maça mais famosa do mundo su-
biu 19%, para US$ 183 bilhões, ou
37% de seu valor de mercado.

O Facebook, com valor de mer-
cado de US$ 82 bilhões após a
oferta pública inicial de ações na
semana passada, teve a maior as-
censão entre os 100 primeiros co-
locados, com salto de 74% no va-
lor de marca, para US$ 33,2 bi-
lhões, ficando em 19º lugar. Sete
das dez marcas mais conhecidas
são ligadas à tecnologia, embora

McDonald's e Coca-Cola tenham
se mantido respectivamente em
quarto e sexto lugares.

“(A tecnologia) é onipresente,
e há muito entusiasmo e novida-
des. É nesse o ramo em que tudo
acontece, o que tende não só a
aumentar a demanda e melhorar
o desempenho financeiro como
a ampliar o papel da marca”, diz
Nick Cooper, diretor-executivo
da Millward Brown, responsável
pelo estudo. O BrandZ é feito
anualmente e considera o valor
financeiro da empresa ou da par-
te dele que responde pela marca
e combina esse cálculo à capaci-
dade de fidelização da marca.

Nos rankings por setor, a Pe-
trobras ocupa a quinta posição
no segmento de petróleo e gás,
que a ExxonMobil lidera com
US$ 18,1 bilhões. O setor em
que mais aparecem empresas
brasileiras é o de cervejas.

A Skol está em quinto lugar,
valendo US$ 4,7 bilhões, e a
Brahma na oitava posição, com
US$ 2,3 bilhões. As duas são da
Ambev. A Natura está na 11ª po-
sição, com US$ 3,3 bilhões.
“Uma de cada cinco marcas do
BrandZ de 2012 veio de países
emergentes, mas o valor total
delas caiu pela primeira vez, le-
vemente, para US$ 330,8 bi-
lhões, com o desaquecimento
de China e Brasil”, descreve o
estudo. ■ *Com Reuters

Com o lançamento do Drive,
Google volta atrás na idéia de
concepção de seu serviço Google
Docs, na visão da empresa as pes-
soas não teriam mais a necessida-
de de guardar seus arquivos con-
sigo. Os nerds do Google erraram
mais uma vez em suas visões (al-
guém ainda lembra do Google
Wave??), e isso permitiu empre-
sas como Dropbox e Evernote ex-
plorarem esse mercado e cresce-

rem, e também que seus concor-
rentes Apple e Microsoft diferen-
ciassem suas ofertas de nuvem
pessoal. Dando um passo atrás
em sua visão e chegando atrasa-
do, o Google usa a força de seus
datacenters para oferecer preço
baixo, visando atrair usuários
dos correntes e forçando a como-
ditização desse mercado.

O interessante, é que com o
anúncio do Google Drive, o Goo-
gle aumentou em 6 vezes o preço
cobrado por Gigabites (Gb) de ar-
mazenamento em seus datacen-
ters quando comparado com o an-

terior serviço Docs. Isso mostra
claramente que o Google perce-
beu que estava perdendo dinhei-
ro e ao lançar o serviço alinhou
seu preço com os serviços concor-
rentes, deixando ainda uma boa

margem caso venha a enfrentar
uma batalha por preços.

Além da questão de receita,
vale ressaltar que Google, Ap-
ple (iCloud) e Microsoft (Skydri-
ve) estão travando uma batalha
para atrair usuários para suas
nuvens pessoais. O que motiva
essa disputa ? Ter uma boa base
de usuários fidelizada nesse ser-
viço pode ser uma garantia para
a venda dos dispositivos móveis
das mesmas, smartphones e ta-
blets com sistemas Android
(Google), iOS (Apple) e Windo-
ws Phone 7 (Microsoft) .

Bom, e o usuário? Ganha com
a concorrência e queda nos pre-
ços. O Evernote por exemplo, já
busca diferenciação para fugir
da comoditização, oferecendo
opções avançadas de busca turbi-
nadas por reconhecimento de
texto em imagens e arquivos
pdf, e diversos aplicativos multi-
plataformas para acesso ao servi-
ço. A expectativa é que Google,
Microsoft e Apple venham a bus-
car diferenciação integrando
serviços em suas plataformas
móveis melhorando a experiên-
cia dos usuários. ■ ITWeb

Corrida pela nuvem pessoal já começou

EMSETEANOS

Vinícola Salton aplica R$ 45 milhões
em expansão no Rio Grande do Sul

PESQUISA

Levantamentomostraque46%dasempresas
oferecemacesso remoto a funcionários

Lucas Schifres/Bloomberg

Economia brasileira brilha lá fora
mas marcas nacionais engatinham

Murillo Constantino

Lançamento do Google Drive
consolida a tendência de
comoditização do mercado

A sétima edição da pesquisa TIC Empresas, do Comitê Gestor da
Internet, indica que 46% das empresas brasileiras com 10 ou mais
funcionários oferecem acesso remoto a sistema de computadores
por seus empregados. O estudo também mostra que praticamente
todas as empresas com 10 ou mais funcionários têm computadores
e acesso à internet (99% e 98% respectivamente).

Microsoft, Apple e
Google vão disputar
o consumidor
integrando
serviços em suas
plataformas móveis

A Vinícola Salton pretende investir R$ 45 milhões nos próximos sete
anos na cidade de Santana do Livramento (RS). Os recursos serão
aplicados no cultivo de 450 hectares de vinhedos próprios e na
instalação de uma unidade local responsável pelo beneficiamento de
uvas. Hoje, em 110 hectares de terra, foram plantadas as variedades
Chardonay e Pinot Noir, usadas em espumantes e vinhos finos.
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O ranking das mais valiosas 
do mundo, em US$ bilhões

Fonte: Millward Brown

1º APPLE

2º IBM

3º GOOGLE

4º MC’DONALDS

5º MICROSOFT

6º COCA-COLA

7º MARLBORO

8º AT&T

9º VERIZON

10º CHINA MOBILE

72º  PETROBRAS

Baixo investimento e poucas empresas com capacidade de internacionalização justificam uma única
companhia em ranking das 100 marcas mais valiosas. Apple é a líder e Petrobras está em 75º lugar
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MarcaPetrobrasvale US$ 10,5blhões,segundo levantamento
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




