
Chineses aquecem
venda de celulares

Disputa pelo nome
iPhone no Brasil

Diferença salarial é menor nas PMEs

CURTAS

A China, maior mercado mundial
de smartphones, deve registrar
vendas de mais de 450 milhões de
aparelhos em 2014, um
incremento de 25% em relação a
2013, segundo o IDC. O aumento
será impulsionado pela emissão
de licenças 4G e expectativas de
que a China Mobile, a maior
operadora wireless do mundo,
comece a vender iPhones. Hoje
esse mercado é dominado pela
Samsung e a Lenovo, com 18,5% e
9,8 % das vendas. Reuters

A diferença salarial entre homens e mulheres é menor nos pequenos

e médios empreendimentos. Nas micro e pequenas empresas , homens

ganhamem média 24% maisdo que as mulheres, enquanto nas médias

e grandes companhias, os homens ganham 44% a mais do que

as mulheres. O estudo foi feito pelo Sebrae, em parceria com o

Dieese e aponta queda de dois pontos nadesigualdade.

A IGB Eletrônica, controladora da
marca Gradiente, vai recorrer da
decisão do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região do Rio de
Janeiro, que deu à Apple o direito
de uso da marca “iPhone” no
Brasil. Em 2000, a IGB pediu o
registro da marca no Instituto
Nacional da Propriedade
Industrial (Inpi) e o obteve em
2008. A Apple, que tem um
aparelho com o mesmo nome, fez
o pedido de registro da marca no
país em 2007, ano em que lançou a
primeira versão do celular. Reuters

Divulgação

A cerveja mexicana Corona des-
bancou a Petrobras e é a marca
mais valiosa da América Latina.
Ainda assim, a petrolífera brasilei-
ra segue entre as maiores do ran-
king ao lado de ícones do mercado
nacional como Skol, Bradesco,
Itaú, Brahma e Natura. A classifica-
ção dos grandes ícones empresa-
riais dos países hispânicos da
América foi apresentado ontem
no segundo ranking anual “Bran-
dZ Top 50 Marcas Mais Valiosas da
América Latina”, realizado pela
consultoria Millward Brown.

Sétima colocada no ano passa-
do, a Corona registrou expansão
de 29% ao saltar seu valor de mer-
cado de US$ 5,1 bilhões para US$
6,6 bilhões. Já a Petrobras, que os-
tentava a ponta com um valor de
mercado de US$ 10,5 bilhões, des-
pencou para US$ 5,8 bilhões
(-45%), e é a quarta colocada no
ranking atual. De acordo com a
Millward Brown, as políticas de fi-
nanciamento da dívida e a desva-
lorização das commodities no
mercado internacional reduziram
o fôlego da companhia. “A marca,
no entanto, prevalece forte”, pon-
dera a consultoria.

O segundo lugar foi mantido
pela mexicana Telcel, apesar da
queda de valor em relação a 2012
(de US$ 8,4 bilhões para US$ 6,5
bilhões). Em terceiro, enfim, sur-
ge a primeira marca brasileira. Oi-
tava no levantamento do ano pas-
sado, a Skol saltou de US$ 4,6 bi-
lhões para US$ 6,5 bilhões. Entre
os 10 primeiros ainda aparecem
outras duas marcas nacionais,
embora em queda. Com desvalo-
rização de 18%, o Bradesco caiu
do 3º posto no ano passado para o
6º, avaliado em US$ 5,4 bilhões.
Antes 4º, o Itaú foi para a 9ª posi-
ção, com US$ 4 bilhões de valor
de mercado (-39%).

Apesar da gangorra de marcas,
Fabian Hernandez, CEO da Mi-
llward Brown na América Latina,
avaliou que o mercado tem reagi-
do bem em tempos de crise global.

“Apesar da crise econômica e
outros fatores que tiveram um im-
pacto negativo sobre as econo-
mias da América Latina — incluin-

do a inflação e a queda nos preços
das commodities — o valor total
das marcas mais valiosas da Amé-
rica Latina só tem diminuído ligei-
ramente no último ano. Isso mos-
tra como marcas fortes são capa-
zes de minimizar o impacto das
condições macroeconômicas des-
favoráveis e entregar um desempe-
nho forte do negócio”.

A única empresa brasileira que
deixou de constar no levantamen-
to foi a Vivo. No ano passado, a
marca aparecia no 44º posto, com
valor US$ 817 milhões. E nenhum
novo ícone brasileiro aparece na
listagem atual.

Segundo Eduardo Tomiya, dire-
tor administrativo da BrandAnaly-
tics, que faz a pesquisa, o Top 50 é
um importante termômetro para o
mercado: “Ele dá as empresas a
oportunidade de verificar a” saú-
de “de suas marcas e compará-las
com seus concorrentes. Aqueles
que cresceram com sucesso neste
ano se diferenciaram para alcan-
çar altos níveis de lealdade e prefe-
rência do consumidor, o que lhes
permite manter as vendas e gerar
lucros excepcionais. Várias marcas
locais agora competem cabeça a
cabeça no cenário global”. Desde
2006, as análises da Millward Bro-
wn na América Latina integram o
ranking global de marcas também
realizado pela consultoria.

Petrobras
perde liderança
para cerveja
mexicana
Ranking de marcas da América Latina

coloca Corona como a mais forte hoje

AFPPhoto/YasuyoshiChiba

SimonDawson/Bloomberg

DESIGUALDADE

Em terceiro, enfim,
surge a primeira marca
brasileira. Oitava no
levantamento do ano
passado, a Skol saltou
de US$ 4,6 bilhões
para US$ 6,5 bilhões.
Bradesco e Itaú
também estão no Top 10
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 set. 2013, Empresas, p. 17.
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