
Veneza, Itália. Noto que também aqui, co
mo em praticamente todas as cidades do 

mundo, o iPhone é uma presença constante, 
inevitável. Aí, abro o jornal e minha obser
vação fica pelo menos parcialmente expli
cada: a Apple acaba de passar a Coca-Co
la como a marca mais valiosa do planeta, 
de acordo com o respeitado relatório Best 
Global Brands, da Interbrand, empresa do 
grupo Omnicom.

Não só substituiu a Coca-Cola como a pri
meira entre as cem marcas globais mais va
liosas — o critério inclui, entre outras coisas, 
o desempenho financeiro de cada uma — co
mo esta é a primeira vez que o refrigerante, 
famoso por campanhas como "It's the real 
thing" não é a marca número um.

O fenômeno oferece um insight revelador 
sobre os tempos em que vivemos. Coca-Cola 
sempre foi um lubrificante social, uma forma 
de conectar as pessoas. Os produtos da Apple 
também conectam as pessoas; são, digamos 
assim, lubrificantes virtuais.

Mas essa história não termina aí. A Coca- 
-Cola não caiu automaticamente para número

dois, e sim para número três, perdendo a segun
da posição para o Google, outra marca tecno
lógica. Na verdade, nada menos que cinco das 
marcas mais valiosas do mundo em 2013 são 
tecnológicas: Apple (Ia), Google (2‘), Microsoft 
(5a), Samsung (8a), e Intel (9a). E só não são seis 
porque a IBM (4a) não é classificada como tec
nológica, mas como “business services’,’ pelo 
critério da empresa responsável pelo ranking.

Ainda na área tecnológica, vale notar mu
danças significativas como a ascensão do Fa- 
cebook de 69-para 52a, a descida da Nokia de 
14a para 19a, e a vertiginosa, ainda que pre
vista, queda da Blackberry de 56a (em 2011) 
para 93a. O que mostra que simplesmente 
estar em tecnologia não garante sucesso. A 
Samsung, por exemplo, atribui seu êxito à 
sua nova e agressiva estratégia (“ter um cla
ro propósito social”) e ao seu empenho em 
“melhorar a vida das pessoas” ambos resul
tantes de pesquisas junto a consumidores.

As quatro outras marcas que integram o 
grupo das dez mais valiosas são a já citada 
IBM, General Electric (6a), McDonald's (7a) 
e Toyota (10a). Achei curioso que, num uni

verso tão visível quanto a indústria automo
bilística, com estrelas como Mercedes-Benz, 
BMW, Porsche, Audi, Ferrari etc., só a Toyota 
conseguiu classificar-se.

Aliás, o ranking deste ano registra a entra
da da marca Chevrolet na posição 89a, a pri
meira vez que uma marca da GM consegue 
classificar-se. A empresa atribui esse sucesso 
a seu esforço pela globalização da Chevro
let e aplaude o trabalho criativo da agência 
Commonwealth, parte do McCann World- 
group, da Interpublic.

Mas o que mais me chamou a atenção mes
mo foi o fato de que oito das dez marcas mais 
valiosas de 2013 são made in USA. Somen
te as asiáticas Samsung e Toyota são oriun
das de outros países. Qual o significado des
sa concentração em um país de origem, num 
mundo tão globalizado?

David Brooks, do The New York Times, ar
gumenta que os americanos possuem o que 
ele chama de a vantagem romântica. Muitos 
dos inventores de marcas foram sonhadores, 
idealistas, rebeldes, mesmo. Ralph Lifshitz so
nhava com uma elegância a que ele não tinha 
acesso, por isso criou a marca Ralph Lauren. 
Stewart Brand, o hippie anticomércio que in
ventou o termo personal Computer, influenciou 
Steve Jobs, Steve Wozniak e outros pioneiros 
a ver o computador não como uma máquina 
fria feita de plástico e metal, mas como uma 
ideia revolucionária capaz de inspirar as pes
soas e transformar a sociedade — daí a Apple.

Segundo Brooks, as grandes marcas ame
ricanas de nossa geração surgiram como re
sultado da insatisfação de seus criadores com 
o status quo. Foi assim que o visionário Phil 
Knight inventou a Nike, hoje uma marca mi
tológica no espaço aüético. Foi assim que Al- 
fred Peet e depois Howard Schultz inspiraram 
e consolidaram a marca Starbucks, que re
definiu a experiência do café e a globalizou. 
Foi assim que Bill Gates, outro transforma
dor (exemplo: seu atual trabalho filantrópico 
ao redor do mundo), criou a Microsoft, com 
seu sócio Paul Allen.

Essa vantagem romântica não floresce em 
qualquer sociedade. Ela resulta de um ques
tionamento daquilo que já existe e da liber
dade de o modificar. Não floresce sob gover
nos autoritários. Não floresce em sociedades 
onde a livre iniciativa não é incentivada ou 
assegurada. E não floresce onde já não há 
mais o que questionar.

Ela floresce onde ainda se pode discordar 
das coisas, onde ainda se pode sonhar, ima
ginar, fantasiar. Nesse momento, o medo é 
que a cultura americana já esteja tão satura
da pelo consumismo que a inovação e a in
ventividade estejam seriamente comprome
tidas. Esperemos que não.
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