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AInterbrand, reputada consultoria internacional de marcas, divulgou recentemente o ranking 
referente a 2002 das marcas mais valiosas do Brasil. Assim como o anterior, o ranking 
apresentado agora é liderado pelo Itaú e, mais uma vez, os bancos dominam a cena, ocupando os 
três primeiros lugares (Bradesco e Banco do Brasil vêm a seguir) e cinco das doze primeiras 
posições. 
 
É curioso constatar que, no mesmo levantamento realizado nos Estados Unidos, a maior nação 
capitalista do mundo, o primeiro banco a aparecer na lista, o Citibank, ocupa apenas a 13ª 
posição.  
 
A aparente contradição é explicada pelo fato de que a Interbrand não leva em conta apenas a 
percepção da marca junto ao público, mas também sua capacidade de gerar lucros para os 
acionistas. E, nesse campo, no Brasil, nenhum setor se iguala ao bancário. Entre os bancos, 
merece destaque ainda a presença do Real em décimo-lugar. 
 
Ao contrário de outros grandes bancos internacionais que compraram instituições financeiras 
brasileiras, o ABN Amro holandês optou por operar no Brasil com a marca Real, muito mais 
conhecida de seus potenciais clientes. A estratégia do ABN parece ter funcionado melhor do que a 
de concorrentes como o HSBC (Bamerindus) ou BBVA (Econômico), tanto que aparentemente vem 
sendo seguida pelo espanhol Santander no caso do Banespa.  
 
Merece destaque também, na lista de 2002, a presença de três marcas do grupo Ambev (Skol, em 
4º lugar, Brahma, em 5º e Antarctica, em 9º ), sinalizando o sucesso da segmentação de marcas 
pós-criação da Ambev, que juntou numa mesma empresa a Brahma e a Antarctica. 
 
Finalmente, deve ser ressaltada também a presença da Embraer, em 8º lugar na lista. Embora já 
integrasse o ranking anterior, é notável que a empresa tenha-se mantido entre as 10 mais em 
2002. Isso porque, no mundo inteiro, os atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York 
afetaram dramaticamente o mercado de aviação. 
 
A Embraer reagiu à crise e está conseguindo dar a volta por cima, o que comprova a qualidade de 
sua gestão. Já a Varig foi uma das empresas que deixou de integrar a lista das marcas mais 
valiosas no mercado. Mas, no seu caso, não foi apenas a crise desencadeada pelos atentados de 
11 de setembro de 2001 a responsável pela queda. A crise que coloca em risco sua própria 
sobrevivência como empresa independente é anterior ao 11/9 e só foi agravada por ele. A Varig é 
um bom exemplo de que não basta ter uma marca forte e reconhecida como tal se a gestão da 
empresa não for boa.  
 
Outras integrantes da lista anterior e que não aparecem nessa que acaba de ser divulgada são 
Multibrás (Brastemp e Cônsul), Embratel, Gradiente e Tigre. As três (quatro se contarmos em 
separado as duas marcas da Multibrás) primeiras foram vitimadas pela crise que se abateu, nos 
últimos dois anos, sobre os mercados de telecomunicações e de eletrodomésticos e 
eletroeletrônicos de consumo.  
 

 

Marlboro ainda está 
entre as dez mais 

  



Já a Tigre saiu da lista simplesmente porque decidiu fechar seu capital (a Interbrand avalia 
apenas empresas de capital aberto para que a comparação seja válida), embora continue a ser 
uma marca extremamente valiosa e a manter um invejável desempenho em seu mercado. 
 
Os ranking, brasileiro e norte-americano, da Interbrand, mostram que as marcas mais valiosas 
não dependem apenas do marketing, embora ele faça parte da receita. É óbvio que a qualidade 
do produto/serviço é fundamental. Mas não tão óbvio que a consistência da gestão é tão 
importante quanto o marketing para o sucesso da marca.  
 
Não fosse isso e a Coca-Cola dificilmente permaneceria no topo da lista como a marca mais 
valiosa do mundo, com valor de mercado estimado em US$ 69,6 bilhões. E dificilmente Marlboro 
continuaria entre as dez mais, ocupando honroso 9º lugar, com valor de mercado de US$ 24,2 
bilhões, mesmo operando num mercado que vem sendo alvo, há anos, de um verdadeiro cerco 
que, entre outras coisas, limitou drasticamente seu acesso à publicidade. Microsoft, IBM, GE, 
Intel, Nokia, Disney, McDonalds e Daimler-Chrysler completam a lista das dez marcas norte 
americanas mais valiosas, embora essa última, na verdade, seja uma empresa teuto-americana. 
 
A marca é um dos ativos mais valiosos de qualquer empresa, e como tal deve ser tratado. Mas, 
hoje isso não significa apenas fabricar um produto ou oferecer um serviço de qualidade, 
sustentado por uma boa estratégia de marketing.  
 
Cada vez mais questões como a responsabilidade social terão importância decisiva nessa equação. 
Assim, a atenção da empresa para com seus diferentes públicos (empregados, clientes, 
fornecedores, acionistas, comunidade, governo local etc.), o rigor no cumprimento das leis e o 
cuidado na preservação do meio ambiente serão tão importantes quanto o marketing. E esse é 
um grande desafio, porque envolve não apenas a gestão da marca, mas a própria imagem da 
empresa como um todo, questão que transcende em muito o valor da verba aplicada em 
publicidade. 
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