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Fonte: Interbrand

A vez da tecnologia
As dez marcas globais mais valiosas e as mudanças no ranking da Interbrand

O avanço das três mais valiosas - em US$ bilhões
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M a r ket i n g Criação de Steve Jobs atinge US$ 98,3 bi e
passa a liderar ranking elaborado pela Interbrand

Coca-Cola fica atrás
de Apple e Google
em valor de marca
Adriana Meyge
De São Paulo

A Coca-Cola perdeu o posto de
marca global mais valiosa, pela
primeira vez nos 14 anos em que a
consultoria Interbrand publica
seu ranking. O refrigerante mais
consumido no mundo passou a li-
derança para a Apple, avaliada em
US$ 98,3 bilhões, e também foi ul-
trapassado pelo Google. A lista se-
rá divulgada hoje.

A Apple chega ao topo dois
anos após a morte de seu lendário
fundador. Para a Interbrand, isso
mostra que a consistência impos-
ta por Steve Jobs no negócio foi
mantida por seu sucessor, Tim Co-
ok. “A consistência é um dos prin-
cipais fatores de força de marca”,
diz Daniella Giavina-Bianchi, dire-
tora-executiva da consultoria.

Na prática, uma marca é con-
sistente quando consegue trans-
mitir a mesma mensagem em
suas lojas, sites, produtos e mer-

cados. Também contam a capa-
cidade de inovação, de resposta
à concorrência e de conheci-
mento entre os consumidores. A
Apple tem 72 milhões de com-
putadores Mac em uso no mun-
do e registrou recorde nas ven-
das de iPhones e iPads.

Para avaliar uma marca, a
equipe da Interbrand examina
seu desempenho financeiro, sua
influência na escolha do consu-
midor e seu poder de precifica-
ção, lealdade e geração de lucro.

Desde que o ranking foi criado,
em 2000, a Apple cresceu 1.390%
em valor; e a Coca-Cola, 9%. “É
muito mais difícil para a Coca-
Cola ganhar um ponto de ‘market
s h a r e’ hoje, porque ela já tem
uma presença global muito signi-
ficativa e domina o mercado em
que atua”, diz André Matias, dire-
tor de estratégia da Interbrand.

As cem marcas que compõem a
lista foram avaliadas em US$ 1,5
trilhão, o que representa uma alta

de 8,4% sobre o ano passado. Os
setores mais representativos na
lista são tecnologia, bens de con-
sumo, automotivo e financeiro,
nessa ordem.

A indústria automotiva tem 14
marcas no ranking e nove delas
cresceram mais de dois dígitos. A
To yota manteve a décima posi-
ção no ranking e cresceu 17% so-
bre o ano passado.

Apesar de empresas de tecno-
logia como Fa c e b o o k , Google,
Apple e Amazon estarem entre as
que mais crescem, as marcas que
mais perderam valor também
pertencem a esse setor: Nokia,
Nintendo e Dell. Ya h o o e Black -
berr y saíram do ranking este ano.
A Samsung, que está se saindo
bem na disputa com a Apple pelo
mercado de “smartphones”, au-
mentou seu valor de marca em
quase sete vezes desde 2000 e es-
tá em oitavo lugar.

Estrearam no ranking este ano
Discover y (70ª), de entretenimen-

to; Duracell (85ª), marca de bate-
rias da Procter & Gamble; e Che-
vrolet (79ª), da General Motors.

O estudo considera apenas as
marcas consideradas globais,
aquelas que atuam em todos os
continentes e têm presença rele-
vante para o consumidor. “Algu -
mas marcas brasileiras têm até
valor para estar nesse ranking,
mas, por não terem uma presen-
ça global, não figuram na lista”,
diz Matias. Nomes como Itaú,
B r a d e s c o, Banco do Brasil e Pe -
trobras têm valor suficiente para
estar na relação, porém não têm
presença global. Já a Havaianas

poderia ser considerada global,
segundo os critérios da Inter-
brand, mas seu valor é baixo em
relação às marcas citadas.

Para Daniella, a presença de
uma marca brasileira no ranking
Best Global Brands é uma possi-
bilidade real, em um breve futu-
ro. “Temos visto que os líderes
das marcas brasileiras estão cada
vez mais atentos ao mercado in-
ternacional, adequando suas es-
tratégias para desbravar novos
territórios. O que era antes uma
alternativa, se torna um direcio-
namento estratégico”.

Entre as brasileiras, o Itaú é a

marca mais valiosa — av a l i a d a
em R$ 22,2 bilhões pela Inter-
brand no ano passado. Na rela-
ção global, oito entre as onze
marcas do setor financeiro pre-
sentes registraram crescimento
este ano, mas pouco expressivo.
Para Matias, o setor ainda passa
por um ajuste, após a crise de
2008. “Há um aumento da con-
fiança do consumidor, mas eles
[as instituições financeiras] ain-
da estão tentando entender as
vantagens competitivas que po-
dem existir no mercado, como
comunicar isso com consistência
e transparência”, afirma

.

Bauducco estuda oferta de açõesPIO FIGUEIROA/VALOR

Oferta de ações poderia financiar expansão da fabricante de panetones, que nos últimos anos diversificou atuação

A l i m e n to s
Talita Moreira
De São Paulo

A fabricante de alimentos Bau -
ducco prepara sua oferta inicial de
ações, operação que poderá atin-
gir ao redor de R$ 600 milhões, se-
gundo fonte a par do assunto.

A expectativa é que a compa-
nhia chegue à bolsa no ano que
vem. Para conduzir os preparati-
vos, a Bauducco teria contratado
o banco BTG Pactual.

Com a possível abertura de capi-
tal, a Bauducco parte para seu pla-
no B. Nos últimos meses, a família
controladora procurou um sócio

disposto a adquirir uma participa-
ção minoritária na empresa, co-
nhecida por seus panetones.

O negócio foi analisado por
fundos de “private equity” e fa-
bricantes estrangeiros, como a
Mondelez (ex-Kraft), apurou o
Va l o r . Porém, o ativo foi conside-
rado caro, ainda mais por se tra-
tar de fatia minoritária.

A ida da companhia à bolsa, se
confirmada, representará um mo-
vimento aguardado pelos investi-
dores. A Bauducco sempre foi um
nome cobiçado pelo mercado,
mas até agora vinha optando por
outras formas para se financiar.

A Pandurata Alimentos, nome
da empresa dona da marca Bau-

ducco, responde por cerca de 65%
das vendas de panetones indus-
trializados no país. O volume in-
clui produtos de seu carro-chefe e
das bandeiras Visconti e Tommy.

Nos últimos anos, a companhia
diversificou sua atuação, apostan-
do em itens como biscoitos, torra-
das e bolos. Em julho, a Pandurata
inaugurou uma fábrica de biscoi-
tos em Rio Largo, nos arredores de
de Maceió, com investimentos de
R$ 60 milhões. É a quinta unidade
de produção da empresa.

Procurada, a Pandurata infor-
mou que não se manifestaria sobre
o assunto. O BTG afirmou que não
comenta rumores de mercado.
(Colaborou Vinícius Pinheiro)

Teste com animais é dilema de multinacionais na China
Cosméticos
Liza Lin
Bloomberg Businessweek

Os fabricantes de cosméticos
ocidentais estão empolgados
com as perspectivas de cresci-
mento persistente do mercado
de beleza chinês, que movimenta
US$ 32 bilhões. Já os ativistas de
direitos dos animais, nem tanto.
Eles dizem que centenas de mi-
lhares de mortes por ano, em tes-
tes obrigatórios, serão necessá-
rios para a aprovação de todos os
novos cosméticos e produtos de
cuidado pessoal na China.

A China é o único dos maiores
mercados mundiais em que as
empresas precisam testar másca-
ras e loções em animais. Os coe-
lhos, por exemplo, recebem pin-
gos de ingredientes nos olhos ou
são mortos após os testes de irri-
tação da pele, aponta o Cruelty
Free International.

Isso criou um dilema para em-
presas como a L’Oréal e  a Procter
& Gamble, que querem vender
nesse mercado gigantesco mas
sem se indispor com consumido-
res de países em que o sentimen-
to da opinião pública repudia es-
se tratamento aos animais.

Autoridades reguladoras ame-
ricanas desestimulam, mas não
proíbem, testes com animais. A
Índia vetou testes em junho. E a
União Europeia, que há muito
proibiu testes desse gênero em
seu território, endureceu as regu-
lações em março, vetando tam-
bém a venda de produtos recém-
desenvolvidos após serem testa-
dos em seres vivos em outros paí-
ses — embora itens já comerciali-

zados que passaram anterior-
mente por testes na China este-
jam isentos.

Se as empresas não consegui-
rem que as autoridades regula-
doras chinesas abrandem a de-
terminação, poderão ter que
criar fórmulas diferentes para a
China e para a Europa ou criar
itens exclusivos aos asiáticos.

Mas as fabricantes de produ-
tos de beleza não querem dar as
costas para a China. A L’Oréal,
maior fabricante mundial de
cosméticos, vende os produtos
de beleza que levam seu nome
no país, enquanto a P&G comer-
cializa produtos como o creme
facial Olay e o xampu anticaspa
Head & Shoulders.

A P&G faz cerca de 18% de suas
vendas anuais na Ásia; a L’Oréal,
cerca de 19%.

Por outro lado, marcas de ni-
cho como a Body Shop e a da fa-
bricante Pangea Organics, sedia-
da nos Estados Unidos, que se re-
cusam a fazer testes com ani-
mais, têm o acesso ao mercado
chinês totalmente barrado.

Ser “contra testes com ani-
mais” foi um dos princípios fun-
dadores da Body Shop, informou
a marca em comunicado. “Adora -
ríamos abrir lojas na China”, dis-
se Louise Terry, porta-voz da Bo-
dy Shop, por e-mail. “Acompa -
nhamos de perto quaisquer fatos
novos na legislação que nos pos-
sibilitem fazer isso sem sacrificar
nossas convicções básicas.”

Na China, as empresas preci-
sam fornecer amostras dos pro-
dutos às agências governamen-
tais para a realização de testes em
laboratórios locais. O grupo ati-
vista People for the Ethical Treat-

ment of Animals (Peta) diz que
pelo menos 72 animais são usa-
dos para cada produto.

A empresa de pesquisa de mer-
cado Mintel informa que foram
lançados na China 4.249 produ-
tos de beleza e cuidados pessoais
nos últimos 12 meses. As estima-
tivas da Mintel e do Peta se tradu-
ziriam no uso de mais de 300 mil
animais em testes no período de
um ano encerrado neste mês.

A empresa de pesquisa Euro -
monitor International prevê que
a receita do mercado chinês de
produtos de beleza e cuidados
pessoais vai crescer para US$ 34,8
bilhões este ano, a partir dos US$
32 bilhões de 2012.

“Continuamos a conversar
com as autoridades no sentido
de que a revogação é a tendên-
cia mundial e de que gostaría-
mos de obter aprovação por mé-
todos alternativos”, disse, em
maio, Shinzo Maeda, presidente
do conselho de administração
da S h i s e i d o, sobre as normas da
China, onde a empresa japonesa
vende cosméticos. “Os animais,
principalmente os de pequeno
porte, são tratados como seme-
lhantes a um membro da família
hoje em dia”, disse.

A Shiseido diz que realiza tes-
tes com animais apenas quando
determinado por lei ou na ausên-
cia total de alternativa.

A P&G, a líder em produtos de
beleza e cuidados pessoais na
China, escolheu o país para o lan-
çamento mundial da marca de
produtos para a pele Oceana, em
janeiro, e introduziu produtos
sob as linhas Pantene e Head &
Shoulders. A empresa, que nega
fazer testes com animais, a me-

nos que exigidos por lei, diz que
tratou sobre benefícios de testes
que dispensam uso de animais
com as autoridades chinesas.

A L’Oréal também planeja no-
vas linhas para os consumidores
chineses este ano, entre as quais a
de tratamento para o cabelo Ar-
ginine, a L’Oréal Skin Deep e a
Maybelline Baby Skin. Em agosto
a empresa formalizou a compra,
por US$ 843 milhões, da fabri-
cante chinesa de máscaras faciais
Magic Holdings International.

A L’Oréal informou em comu-
nicado que a empresa sempre
cumpre a regulamentação local.
Afirma que menos que 1% do to-
tal de seus testes de segurança de
ingredientes de cosméticos en-
volve animais. E acrescenta que
abriu um laboratório na China

para produzir células para re-
constituição de pele humana es-
pecificamente para serem testa-
das na Ásia, trabalhando ao lado
de autoridades locais sobre mé-
todos alternativos de aprovação.

Embora a China não se opo-
nha à ideia de realizar testes sem
animais, o desenvolvimento de
know-how levará tempo, diz Xu
Jingquan, secretário-geral da Fe-
deração Pan-Chinesa de Indús-
tria e Comércio, Câmara de Cul-
tura da Beleza & Cosméticos.
“Nossa pesquisa e desenvolvi-
mento não é tão sofisticada, e o
consumidor daqui não pensa
tanto em ideais como testes com
animais”, diz Xu. “Ele se preocu-
pa com preço, marca e produto”.

No início deste ano, a China se
preparava para aprovar seu pri-

meiro teste sem emprego de ani-
mais, diz Brian Jones, diretor do
Institute for In Vitro Sciences, um
laboratório de Maryland que tra-
balha com autoridades regula-
doras chinesas para desenvolver
testes alternativos.

Mas uma onda de escândalos
com alimentos, entre os quais a
descoberta da existência de uma
organização criminosa, que ven-
dia carne de rato, de raposa e de
carneiro, manteve as autorida-
des ocupadas.

O premiê Li Keqiang pretende
reformular o órgão regulador
responsável por segurança de ali-
mentos e de medicamentos, o
que talvez adiará para o ano que
vem apenas a aprovação de nor-
mas para testes de novos cosmé-
ticos, aponta Jones.

WENG LEI/IMAGINECHINA

A francesa L’Oréal diz que cumpre a legislação do país, que exige os testes, mas busca também métodos alternativos
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 set. 2013, Empresas, p. B12.




