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Pesquisa exclusiva para a Gazeta Mercantil elenca as empresas com marcas mais fortes. As 
marcas se confundiram, por longo tempo, com logotipos que identificavam produtos ou serviços 
das empresas. Numa evolução recente, passaram a representar as próprias empresas, reunindo 
um conjunto de valores intangíveis percebidos por clientes, funcionários e parceiros. Agora, o que 
era mera abstração torna-se estatística que orienta estratégias de planejamento, analistas do 
mercado de capitais e investidores.  
 

 
 
Pesquisa feita para este jornal mostra que as marcas mais valorizadas do País são da Petrobras 
(R$ 9,24 bilhões) e da AmBev (R$ 6,68 bilhões), segundo o primeiro ranking nacional da Brand 
Finance, empresa de origem inglesa especializada em avaliação e consultoria de gestão de 
marcas. Quatro bancos se destacam nas dez primeiras posições.  
 
No alvo do consumo e dos investidores 
  
A Petrobras se destaca, com o valor da marca estimado em R$ 9,24 bilhões.  
 
A marca de uma empresa não é apenas o logotipo que identifica seus produtos ou serviços. É 
principalmente tudo aquilo que ela representa em valores, sistema de operação e credibilidade. 
Marcas fortes, reconhecidas por clientes, funcionários e parceiros, garantem vendas e bons 
resultados, mesmo quando a situação geral do mercado não é favorável.  
 
Petrobras, Ambev e Banco do Brasil têm as marcas mais valorizadas do Brasil. Estas empresas 
lideram o primeiro ranking montado no País pela Brand Finance, empresa de origem inglesa 
especializada em avaliação e consultoria de gestão de marcas.  
 
Entre as empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), foram 
selecionadas 107 que apresentam os maiores valores de marcas. A Petrobras se destaca em 
primeiro lugar, com o valor da sua marca avaliado em R$ 9,24 bilhões, à frente da Ambev, com 
R$ 6,68 bilhões, e do Banco do Brasil, com R$ 4,51 bilhões.  
 
Segundo Gilson Nunes, sócio-diretor da Brand Finance no Brasil e na América do Sul, o 
conhecimento da força das marcas pode orientar investidores e analistas do mercado de capitais. 
E ajuda as próprias empresas a decidir por estratégias de gestão que agreguem valor a seus 
acionistas, a planejar investimentos e a traçar campanhas publicitárias. Saber quanto custa a 
marca ajuda ainda a manter e conquistar consumidores para aumentar a participação no mercado 
- sonho de toda empresa.  



 
De acordo com o especialista, as empresas brasileiras ainda têm muito que aprender no campo do 
atendimento e da satisfação de seus consumidores: "Um dos grandes problemas enfrentados por 
empresas é o fato de prometerem e não cumprirem. Há muito que avançar em desenvolvimento 
de design e serviços de pós-venda". O trabalho de gestão estratégica da marca é semelhante aos 
objetivos de outros programas e ferramentas de gestão, como o Balanced ScoreCard (BSC), que 
permite às empresas formular mapas estratégicos de planejamento e gestão para o longo prazo, 
otimizar marketing e pessoas, e criar valor para os seus acionistas.  
 
Através de pesquisas junto a um grupo de consumidores, a Brand Finance consegue obter a 
avaliação que um determinado público faz sobre diversos indicadores das empresas avaliadas. A 
partir desses indicadores podem ser formulados rankings e sofisticados programas matemáticos 
que permitem estabelecer, por exemplo, a relação entre os investimentos e os impactos que eles 
terão sobre a competitividade da marca no mercado, e ainda sobre a a capacidade de construir 
valor junto aos consumidores e aos acionistas.  
 
Outra possibilidade é definir planos de ações ou campanhas publicitárias mais eficazes, que 
resultariam, se executadas adequadamente, na valorização da marca de uma determinada 
empresa no mercado.  
 
Conforme Nunes, é muito comum que empresas destinem um volume de recursos além do 
necessário para campanhas publicitárias que acabam não resultando no aumento da sua 
participação no mercado, podendo até provocar perdas.  
 
"Fazer publicidade apenas, sem um direcionamento específico, pode não trazer nenhum lucro, 
nem os resultados esperados. É preciso observar um conjunto de indicadores, adequado às 
particularidades do setor de atuação de cada empresa, para investir corretamente. Os 
consumidores/compradores é que irão refletir isso", assinala.  
 
A probabilidade de se direcionar campanhas publicitárias "acertadas" para o público específico de 
uma determinada marca ou produto é maior quando se faz uma avaliação específica de 
determinados indicadores.  
 
De acordo com Nunes, algumas empresas brasileiras já estariam mais avançadas que outras 
neste processo de "trabalhar bem" a sua marca no mercado, sofisticar os controles internos e 
praticar as normas da boa governança e da responsabilidade social.  
 
Em países europeus e nos Estados Unidos, rankings que avaliam o valor da marca são hoje muito 
procurados por investidores. As próprias companhias, individualmente ou por setor, encomendam 
esses estudos para comparar o seu desempenho com os de outras.  
 
Atualmente, cresce também a demanda por parte de analistas do mercado de capitais, 
interessados em conhecer o risco da marca de uma empresa. Isso faz com que o rating das 
empresas também seja levado em conta na hora de se formular o valor da sua marca.  
 
O sócio-diretor da Brand Finance explica que os analistas querem saber quanto, percentualmente, 
a força da marca de uma empresa representa no preço das suas ações. Assim, se uma empresa 
der prioridade ao lucro no curto prazo, reduzindo, por exemplo, investimentos em programas de 
pós-venda, em serviços de atendimento aos clientes ou em comuni-cação, poderá impactar o risco 
da sua imagem no mercado. A estratégia atingiria desfavoravelmente o seu desempenho 
financeiro no futuro e o valor das ações. "Medidas como essas podem representar lucro no curto 
prazo, mas fatalmente destruirão a imagem da marca e afetarão os resultados da empresa no 
médio e no longo prazo", alerta Nunes.  
 



A Brand Finance tem posição de destaque em avaliação de marcas e de outros ativos intangíveis 
de uma companhia, como tecnologia e capital humano e intelectual. No Brasil, iniciou suas 
atividades em 2002. A empresa atua em três grandes áreas: consultoria para a construção de 
marcas e avaliação econômico-financeira de seu desempenho; avaliação do retorno sobre o 
investimento em publicidade, área em que são crescentes os trabalhos; e avaliação da marca em 
processos de fusões e aquisições.  
 
Em sua carteira de clientes estão grandes corporações como a Danone, Nestlé, Microsoft, 
Ericsson, Shell, British Petroleum, British Telecom, Bell Canadá, Belgacom, Telefônica, 
Heineken,Financial Times, Mastercard, Barclays Bank e ABN Amro Real.  

 
Leia Mais 
 
A imagem dos países e dos clubes de futebol 
  
O mais novo trabalho da Brand Finance é um ranking do valor da marca dos países. Com 
metodologia que avalia o Produto Interno Bruto (PIB), a renda da população e outros ativos e 
serviços intangíveis de cada país, como o capital humano e intelectual, a tecnologia e a própria 
força da sua marca, o ranking destaca os Estados Unidos. O valor da marca norte-americana foi 
avaliado em US$ 17,89 bilhões, à frente do Japão, com US$ 6,20 bilhões, e da Alemanha, com 
US$ 4,58 bilhões.  
 
O Brasil ocupa o 24º lugar no ranking, com o valor da sua marca avaliado em US$ 181 milhões, 
ficando atrás de países como Portugal, (US$ 189 milhões), México (US$ 281 milhões) e Índia 
(US$ 291 milhões).  
 
Para Gilson Nunes, sócio-diretor da Brand Finance, a posição desfavorável do Brasil se explica 
pelos baixos investimentos que o país faz na sua marca no mercado internacional. Ele avalia que o 
país ainda tem uma visão equivocada daquilo que deveria realmente valorizar e isso faz com que 
a construção de sua imagem no exterior seja segmentada.  
 
"Cada país tem uma imagem diferente do Brasil. E a percepção geral é de que essa ainda é a 
terra do samba, do futebol, do Carnaval e da violência. Temos uma visão fragmentada porque não 
sabemos investir na construção de uma marca forte e criar ícones que valorizem o país", diz 
Nunes.  
 
Ele lembra que o Brasil, apesar de ser um dos principais exportadores de café, não tem uma 
marca forte do produto lá fora porque exporta a commodity. Isso permite que países que não tem 
tradição neste mercado, como a Alemanha, importem o produto em grãos e exportem marcas de 
café.  
 
O diretor da Brand Finance entende que o Brasil precisa fortalecer a marca no mercado 
internacional explorando a sua imagem sob o ponto de vista da tecnologia que produz, do capital 
humano e intelectual, da cultura e de outros aspectos.  
 
Um exemplo de que o país focaliza equivocadamente a sua imagem no exterior está na 
exportação de filmes sobre violência: "Deixamos de explorar personagens famosos e nosso capital 
intelectual e tecnológico, como o do Instituto Butantã, que está pesquisando, de forma pioneira, a 
vacina para a gripe aviária".  
 
Para o especialista, uma forma de "trabalhar" a imagem de um país no exterior é traçar planos de 
ação e de marketing, criando ícones marcantes, a exemplo do que fazem os Estados Unidos com a 
sua bandeira.  
 
Esportes  



 
A Brand Finance pretende desenvolver outros tipos de ranking para setores específicos, como os 
de telecomunicações, internet, siderurgia e mineração.  
 
O projeto inclui até clubes de futebol, a exemplo do que a empresa já fez na Europa. O vencedor 
do ranking nessa área foi o inglês Manchester, que teve a sua marca avaliada em 227 milhões de 
libras esterlinas (cerca de R$ 1 bilhão), seguido do espanhol Real Madrid (200 milhões de libras) e 
do italiano Milan (145 milhões).  

 
Leia Mais 
 
A Brand Finance faz síntese de indicadores 
 
A Brand Finance, empresa especializada em avaliação e consultoria para a gestão da marca, 
desenvolveu uma metodologia específica para definir o valor e a força da marca de uma empresa 
no mercado. A metodologia se baseia na medição de diversos indicadores junto a um determinado 
grupo de consumidores. Os resultados são correlacionados com outros indicadores, como a taxa 
de royalties das empresas avaliadas e o seu faturamento, até que se chegue a um índice médio 
ponderado para cada uma delas. O índice determina o seu "trademark value", ou o valor da 
marca.  
 
De acordo com Gilson Nunes, sócio-diretor da Brand Finance no Brasil e na América do Sul, 
existem basicamente duas metodologias para se obter o valor da marca de uma empresa: uma 
fornece o valor da marca pelo uso econômico, servindo para fazer avaliações sobre o seu 
desempenho e para traçar estratégias de marketing; e a outra define o valor da marca pela taxa 
de royalties, que permite avaliar a capacidade de uma empresa para gerar recursos e incrementar 
o seu negócio, através, por exemplo, da concessão de franquias e licenciamentos.  
 
O primeiro indicador usado no ranking é o valor da marca pela taxa de royalties, que é 
determinada pela força competitiva da marca junto ao mercado consumidor em geral. Uma das 
fontes de informações para avaliar esse indicador é um banco de dados mundial, que reúne as 
taxas de empresas que cobram royalties, por setor de atuação. Essa taxa varia de um piso a um 
teto, de acordo com a força da marca de cada empresa, avaliada em seu setor.  
 
Quanto mais valorizada a marca de uma empresa, maior será a sua capacidade de cobrar 
royalties. No caso brasileiro, esse indicador sofre uma adaptação por razões tributárias, uma vez 
que no país as taxas de royalties cobradas são menores quando comparadas a outros países. 
Cobra-se menor taxa de royalties para se pagar menos imposto sobre ela, mas em compensação 
costuma-se cobrar uma taxa de serviços maior.  
 

 
                                      ARTE.GAZETA 

 



O segundo indicador mede a força da marca ("brand power index") e é resultado de uma pesquisa 
que avalia um conjunto de 11 indicadores junto ao público consumidor, sendo que cada um dos 
indicadores pesquisados tem um peso.  
 
São avaliados: 1) o reconhecimento espontâneo da marca; 2) reconhecimento estimulado; 3) 
qualidade do produto; 4) preço; 5) confiança, credibilidade e reputação da marca; 6) solidez 
financeira da empresa; 7) ética, transparência e honestidade; 8) percepção e origem da marca; 
9) responsabilidade social; 10) satisfação geral; 11) recomendação.  
 
Por último, e com maior peso, de 15%, é avaliado o market share, ou a fatia da empresa no 
mercado (12). Este indicador não faz parte da pesquisa junto ao consumidor, uma vez que seus 
dados constam em informações econômico-financeiras das empresas, disponíveis no mercado. 
Juntos, os indicadores 3, 4, 5, 8 e 12 (respectivamente, a qualidade do produto, preço, confiança, 
credibilidade e reputação, percepção e origem da marca, e seu market share) são responsáveis 
por 65% da força da marca.  
 
Baseado nos percentuais obtidos em cada um dos 11 indicadores, conforme as respostas dadas 
pelos consumidores pesquisados, mais o market share, é constituído um índice para cada 
empresa, que depois será ponderado com os demais indicadores utilizados (taxa de royalty e 
faturamento), determinando o índice geral da força de cada marca, numa escala de zero a 100.  
 
O ponto máximo indica uma marca "forte e ideal", enquanto um resultado igual a zero ou mais 
próximo dele representa uma marca "fraca", explica Nunes. No ranking que destaca as empresas 
por setores, a grande maioria tem força da marca com pontuação acima de 50. A mais próxima do 
teto de 100 é a AmBev (78).  
 
O desempenho de uma marca neste índice determinará uma taxa específica de royalty que será 
utilizada para compor o indicador geral de cada empresa no ranking. "A performance de uma 
marca neste indicador será situada entre um piso e um teto previamente definido naquele banco 
de dados mundial de taxas de royalties e determinará maior ou menor força da marca. Quanto 
mais forte for a marca de uma empresa, melhor será o seu desempenho nesses indicadores e 
mais próxima do teto da taxa de royalty ela estará", detalha o especialista.  
 
O terceiro indicador utilizado para formular o ranking é o faturamento da empresa. O faturamento 
de cada companhia é projetado para um período de cinco anos e sobre esses dados aplica-se a 
taxa de royalties de cada uma delas. Os dados são atualizados a valor presente por uma taxa de 
desconto, após a dedução dos impostos. O valor obtido representa o "trademark value", ou o 
valor da marca de cada empresa avaliada.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 mar. 2006, Especial Grandes Marcas, p. A-9. 
 
 
 
 



No alvo do consumo e dos investidores
A Petrobras se
destaca, com o
valor da marca
estimado em
R$ 9,24 bilhões

VALDETE OLIVEIRA
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A marca de uma empresa
não é apenas o logotipo que
identifica seus produtos ou
serviços. E principalmente
tudo aquilo que ela represen-
ta em valores, sistema de
operação e credibilidade.
Marcas fortes, reconhecidas
por clientes, funcionários e
parceiros, garantem vendas
e bons resultados, mesmo
quando a situação geral do
mercado não é favorável.

Petrobras, Ambev e Banco
do Brasil têm as marcas mais
valorizadas do Brasil. Estas
empresas lideram o primeiro
ranking montado no País pela
Brand Finance, empresa de
origem inglesa especializada
em avaliação e consultoria de
gestão de marcas.

Entre as empresas com
ações negociadas na Bolsa
de Valores de São Paulo
(Bovespa), foram seleciona-
das 107 que apresentam os
maiores valores de marcas.
A Petrobras se destaca em
primeiro lugar, com o valor
da sua marca avaliado em
R$ 9,24 bilhões, à frente da
Ambev, com R$ 6,68 bi-
lhões, e do Banco do Brasil,
com R$ 4,51 bilhões.

Segundo Gilson Nunes,
sócio-diretor da Brand Fi-
nance no Brasil e na América
do Sul, o conhecimento da
força das marcas pode orien-
tar investidores e analistas do
mercado de capitais. E ajuda
as próprias empresas a deci-
dir por estratégias de gestão
que agreguem valor a seus
acionistas, a planejar investi-
mentos e a traçar campanhas
publicitárias. Saber quanto
custa a marca ajuda ainda a
manter e conquistar consu-
midores para aumentar a par-
ticipação no mercado - sonho
de toda empresa.

De acordo com o especia-
lista, as empresas brasileiras
ainda têm muito que apren-
der no campo do atendimen-
to e da satisfação de seus
consumidores: "Um dos
grandes problemas enfrenta-
dos por empresas é o fato de
prometerem e não cumpri-
rem. Há muito que avançar
em desenvolvimento de de-

sign e serviços de pós-venda".
O trabalho de gestão estraté-

gica da marca é semelhante aos
objetivos de outros programas
e ferramentas de gestão, como
o Balanced ScoreCard (BSC),
que permite às empresas for-
mular mapas estratégicos de
planejamento e gestão para o
longo prazo, otimizar marke-
ting e pessoas, e criar valor pa-
ra os seus acionistas.

Através de pesquisas junto a
um grupo de consumidores, a
Brand Finance consegue obter a
avaliação que um determinado
público faz sobre diversos indi-
cadores das empresas avaliadas.
A partir desses indicadores po-
dem ser formulados rankings e
sofisticados programas matemá-
ticos que permitem estabelecer,
por exemplo, a relação entre os
investimentos e os impactos que
eles terão sobre a competitivida-
de da marca no mercado, e ainda
sobre a a capacidade de construir
valor junto aos consumidores e
aos acionistas.

Outra possibilidade é definir
planos de ações ou campanhas
publicitárias mais eficazes, que
resultariam, se executadas ade-
quadamente, na valorização da
marca de uma determinada em-
presa no mercado.

Conforme Nunes, é muito
comum que empresas destinem
um volume de recursos além do
necessário para campanhas pu-
blicitárias que acabam não re-
sultando no aumento da sua
participação no mercado, po-
dendo até provocar perdas.

"Fazer publicidade apenas,
sem um direcionamento espe-
cífico, pode não trazer nenhum
lucro, nem os resultados espe-
rados. É preciso observar um

conjunto de in-
d i c a d o r e s ,
adequado às
particularida-
des do setor de
atuação de ca-
da empresa ,
para investir
corretamente.
Os consumi-

dores/compradores é que irão
refletir isso", assinala.

A probabilidade de se direcio-
nar campanhas publicitárias
"acertadas" para o público espe-
cífico de uma determinada mar-
ca ou produto é maior quando se
faz uma avaliação específica de
determinados indicadores.

De acordo com Nunes, algu-
mas empresas brasileiras já es-
tariam mais avançadas que ou-
tras neste processo de "traba-

Gilson Nunes

lhar bem" a sua marca no
mercado, sofisticar os contro-
les internos e praticar as nor-
mas da boa governança e da
responsabilidade social.

Em países europeus e nos
Estados Unidos, rankings que
avaliam o valor da marca são
hoje muito procurados por in-
vestidores. As próprias compa-
nhias, individualmente ou por
setor, encomendam esses estu-
dos para comparar o seu de-
sempenho com os de outras.

Atualmente, cresce também
a demanda por parte de analis-
tas do mercado de capitais, in-
teressados em conhecer o risco
da marca de uma empresa. Isso
faz com que o rating das em-
presas também seja levado em
conta na hora de se formular o
valor da sua marca.

O sócio-diretor da Brand Fi-
nance explica que os analistas
querem saber quanto, percen-
tualmente, a força da marca de
uma empresa representa no
preço das suas ações. Assim, se
uma empresa der prioridade ao
lucro no curto prazo, reduzin-
do, por exemplo, investimen-
tos em programas de pós-ven-
da, em serviços de atendimen-
to aos clientes ou em comuni-
cação, poderá impactar o risco

da sua imagem no mercado.
A estratégia atingiria desfa-

voravelmente o seu desempe-
nho financeiro no futuro e o va-
lor das ações. "Medidas como
essas podem representar lucro
no curto prazo, mas fatalmente
destruirão a imagem da marca e
afetarão os resultados da em-
presa no médio e no longo pra-
zo", alerta Nunes.

A Brand Finance tem posi-
ção de destaque em avaliação
de marcas e de outros ativos in-
tangíveis de uma companhia,
como tecnologia e capital hu-
mano e intelectual. No Brasil,
iniciou suas atividades em
2002. A empresa atua em três
grandes áreas: consultoria para
a construção de marcas e ava-
liação econômico-financeira de
seu desempenho; avaliação do
retorno sobre o investimento
em publicidade, área em que
são crescentes os trabalhos; e
avaliação da marca em proces-
sos de fusões e aquisições.

Em sua carteira de clientes es-
tão grandes corporações como a
Danone, Nestlé, Microsoft, Erics-
son, Shell, British Petroleum, Bri-
tish Telecom, Bell Canadá, Belga-
com, Telefônica, Heineken,Finan-
cial Times, Mastercard, Barclays
Bank e ABN Amro Real.


