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Marcas com valor

Ranking 2012
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Facebook e Apple
A tecnologia inteligente e de aplicabilidade simples se estende além das fronteiras da categoria: pode ser facilmente
encontrada e admirada nos carros, nos
serviços financeiros e no varejo de uma
forma geral. É a tecnologia a serviço do
consumidor para propiciar uma experiência positiva e diferenciada com a marca.
A experiência é a fonte de diferenciação e, nesta linha de análise, vale destacar o Facebook. Pouco antes do seu IPO,
a empresa, com oito anos de existência,
cresceu 74% em valor e é a marca com
crescimento mais rápido do ranking. A
rede social vale US$ 33,2 bilhões e subiu
da posição 35 para a 19.
Facebook não é apenas uma marca forte, mas também campeã na quantidade
de buzz ou comentários positivos em re-
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ranking e vale agora US$ 107,8 bilhões.
A Petrobras é a única marca brasileira
presente no ranking das cem mais valiosas, ocupando atualmente a 75a posição.
Nos rankings por categorias, a empresa
está na quinta posição em petróleo e gás;
a Skol é a quinta entre as marcas de cerveja e a Natura fica na 11a posição entre
as marcas de produtos de beleza.
O cenário de 2012 trouxe novos entrantes regionais. Temos duas marcas
novas chinesas que vieram a se somar
às 11 já presentes nos rankings passados;
mais uma marca da Índia e uma marca
africana (MTN) que entra pela primeira
vez no ranking. O desempenho da MTN
(marca de telefonia celular da África do
Sul) representa o progresso e o desenvolvimento econômico da África nos últimos tempos.
Entre as dez marcas mais valiosas ressalta-se também o peso da categoria tecnologia e telecomunicações. Apesar do
enorme desafio que as marcas, nestes
mercados, enfrentam na busca de diferenciação, observamos que as dessas categorias atendem a uma necessidade importante dos consumidores, oferecendo
inovações constantes que tornam sua vida cotidiana mais simples. As inovações
são consideradas relevantes porque atendem às novas formas de relacionamento, novo cenário de comunicação e novos valores sociais e culturais.

Apple

Mulheres na liderança
O BrandZ Top100 deste ano fez uma análise da tendência cada vez mais crescente da
presença de mulheres na direção das empresas e revela a contribuição positiva que
as mulheres trazem para as marcas: 77% das marcas que aparecem no ranking têm
mulheres na gestão corporativa. O valor médio das marcas com mulheres na gestão é
de US$ 27 bilhões, o dobro das empresas sem a presença das mulheres no board.
Essas marcas também apresentam uma média de crescimento nos últimos cinco
anos de 66%, contra somente 6% para as marcas BrandZ Top100 que não têm
mulheres na direção.
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esde 2006 o grupo WPP publica a
análise do estudo conduzido pela
Millward Brown Optimor, que estabelece um ranking das cem marcas mais valiosas do mundo, agregando na sua análise os dados financeiros, inteligência de
marketing e mensuração da opinião do
consumidor por meio de brand equity.
O estudo anual BrandZ Top 100 de
Marcas Globais Mais Valiosas da Millward
Brown complementa a análise do valor
da marca agregando uma informação
relevante advinda da opinião dos consumidores sobre a força do seu relacionamento de lealdade com a marca. Além
de indicadores financeiros, a análise do
valor da marca do ranking BrandZ considera, portanto, qual a contribuição da
marca, enquanto ativo, na performance
final da marca.
A análise das mais valiosas mostra o
poder dessas marcas e a capacidade de
blindagem contra as flutuações econômicas. Ao longo de sete anos de edição
do ranking BrandZ, observam-se poucas mudanças nas dez primeiras posições (veja tabela).
O quadro 1 mostra uma comparação
de performance entre o total das marcas
ativas no S&P 500 (da Standard & Poors)
e a performance das cem mais valiosas
do mundo. Uma crise financeira afeta todas as marcas, mas a capacidade de recuperação das mais valiosas é significativamente mais rápida. E em termos de
retorno, enquanto o ROI (retorno sobre o
investimento) sobre o total das empresas
do S&P 500 foi de somente 2,3%, o portfólio BrandZ proporcionou um ROI de
36,3%, provando que empresas com marcas fortes são capazes de entregar mais
valor aos seus acionistas.
A marca posicionada em primeiro lugar no ranking, pelo segundo ano consecutivo, é a Apple que cresceu 19% e agora vale US$ 182,9 bilhões. A IBM fica em
segundo lugar com um crescimento de
15%, com US$ 115,9 bilhões, superando
o Google, que caiu para terceiro lugar no
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Portfolio Brandz vs. S&P 500 (Abr 2006 - Mai 2012)

lação a ela. Criar muitos comentários não
significa necessariamente maior valor de
marca. Mas Facebook é, de fato, um tipo
de boca a boca específico e único.
A Apple continua a inovar e manter
seu status de marca de luxo, mas enfrenta uma concorrência potencial da Samsung. Valendo mais de US$ 14,1 bilhões,
parte em função do sucesso da linha Galaxy de smartphones, a Samsung está ultrapassando a Apple em um número significativo de mercados ao se colocar como uma alternativa interessante e acessível ao onipresente iPhone.
As marcas do varejo têm trabalhado de
forma bastante eficiente a questão da experiência com o consumidor para alavancar a lealdade e melhorar a performance
do valor das marcas. O conceito de onipresença englobando todos os pontos de
contato com os consumidores tem estimulado muitas inovações baseadas em
tecnologia: ofertas de produtos no momento certo para a pessoa certa; serviços de entrega customizados às suas necessidades; o poder e a autonomia do
consumidor no processo de compra; etc.
Com estratégias inovadoras nesta linha de serviço ao consumidor e ofertas
de experiências únicas, o Walmart tirou a
Amazon da primeira posição e sua marca
vale agora US$ 34,4 bilhões, enquanto a
Amazon vale US$ 34 bilhões.

Mais buzz e fans significa mais valor
US$ 511 bilhões
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Análise do ranking das mais valiosas mostra que empresas
com marcas fortes têm melhor desempenho
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