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Gilson Nunes – Sócio e CEO Brand Finance South America 

A Brand Finance, em parceria com a revista The Brander/IAM, publica a sexta edição anual 
do estudo das 100 marcas mais valiosas presentes no Brasil, após a estagnação econômica 
do país em 2009. 

De acordo com o CEO e Sócio Principal da Brand Finance América do Sul e da The 
Brander/IAM, “enquanto o valor de mercado das empresas listadas em bolsa e no estudo 
subiu de R$ 0,99 trilhões para R$ 1,52 trilhões (crescimento de 52,8% de um ano para 
outro), a soma do valor de suas marcas aumentou 23%, saindo de R$ 221, 4 bilhões para R$ 
273,3 bilhões). Este alto crescimento no valor das marcas mostra que as marcas mais fortes 
e valiosas do país não foram abaladas com a estagnação econômica do país de 2009. Isto 
era de se esperar, pois as marcas são ativos estratégicos que geralmente são mais 
resistentes e duráveis em momentos de crises e estagnação econômica, quando 
comparadas aos demais ativos das empresas. Elas são o maior diferencial competitivo 
sustentável das empresas na atualidade”. 

A marca mais valiosa no Brasil neste estudo continua sendo o Bradesco pelo quarto ano 
consecutivo, com um valor de R$ 23,1 bilhões (“A” em termos de Força de Marca ou brand 
rating*), seguida pelo Banco Itaú (R$ 12,0 bilhões e BBB em Força de Marca) e Banco do 
Brasil (R$ 11,6 bilhões e BB- no tocante a Força de sua Marca). O Bradesco havia sido 
apontado em fevereiro deste ano como a 9º. Marca mais valiosa de banco do mundo pela 
The Banker da Inglaterra. As demais posições entre as dez marcas mais valiosas são, em 
ordem de valor:  Petrobras, (4ª posição e BBB- em Força da Marca) com um valor de marca 
de R$ 9,7 bilhões, Vivo (5ª posição e BBB em Força de Marca)), com valor de R$ 7,6 Bilhões, 
OI/Telemar ( 6ª posição e BB em Força de Marca) com valor de marca de R$ 7,5 bilhões, 
Casas Bahia (7ª posição e BBB+ em Força de Marca) com valor de R$ 7,2 bilhões), Caixa (8ª 
posição e BB- em Força da Marca) com valor de R$ 7,0 bilhões, Carrefour (9ª posição  e BBB 
em Força de Marca) com valor de R$ 6,5 bilhões e Fiat (10ª e BBB+ em Força de Marca) com 
valor de marca de R$ 6,4 bilhões.  

Top 100 Marcas mais Valiosas no Brasil- Valores em R$ Milhões         

Data de publicação: Março de 2010         

Posição em 
2009 

Posição em 
2008 

Marca 
Valor da 
Marca 
2009 

Valor da 
Marca/Valor de 

Mercado 
Empresa 

Brand 
Rating 

  

1 1 BRADESCO 23.148 24% A   

2 2 BANCO ITAU 12.033 12% BBB   

3 3 BANCO DO BRASIL 11.601 16% BB-   

4 7 PETROBRÁS 9.734 3% BBB-   

5 6 VIVO  7.631 18% BBB   

6 9 OI/Telemar 7.561 51% BB   

7 12 Casas Bahia 7.203 N/D BBB+   

8 17 CAIXA 7.051 N/D BB-   

9 15 Carrefour 6.466 N/D BBB   

10 10 Fiat * 6.449 N/D BBB+   

11 19 Wall-Mart 6.238 N/D BBB   



12 4 Volkswagen* 5.889 N/D BBB+   

13 8 General Motors/Chevrolet* 5.886 N/D BBB+   

14 11 Nestlé* 5.639 N/D AA-   

15 5 AMBEV* 5.483 6% BB   

16 26 Ultrapar* 5.460 48% B+   

17 35 SANTANDER  5.108 6% BB-   

18 18 PAO DE AÇUCAR* 4.838 32% BBB   

19 21 Ford* 4.033 N/D BBB   

20 13 Unilever* 4.025 N/D A+   

21 23 Correios 3.972 N/D A   

22 24 Bunge* 3.898 N/D BB   

23 14 TELEFÔNICA  3.862 N/D B+   

24 40 GERDAU  3.763 11% BB+   

25 25 Claro 3.435 N/D BB   

26 22 Coca-Cola 3.404 N/D AA-   

27 16 Vale  3.372 1% BBB   

28 20 Rede Globo* 3.277 N/D AA-   

29 31 UNIBANCO 3.243 7% B+   

30 28 BANCO REAL 3.043 N/D BB-   

31 33 Unimed  2.941 N/D BBB+   

32 46 HSBC 2.880 N/D B+   

33 37 TIM  2.806 20% B   

34 29 BRASIL TELECOM  2.711 29% BBB-   

35 36 Toyota* 2.567 N/D A   

36 34 LOJAS AMERICANAS  2.544 27% BBB   

37 38 ELETROBRÁS* 2.418 5% BB+   

38 48 BNDES 2.347 N/D BB   

39 27 Skol 2.333 N/D A   

40 30 PERDIGÃO * 2.089 21% BBB   

41 39 EMBRATEL  2.079 13% BB+   

42 43 WHIRLPOOL * 1.897 34% BB+   

43 47 BRASKEM  1.841 27% BBB-   

44 42 Samsung 1.812 N/D BBB+   

45 45 IBM 1.798 N/D BBB   

46 49 NET  1.778 24% BBB   

47 61 Honda Automóveis* 1.761 N/D BBB+   

48 41 NATURA * 1.745 12% A   

49 32 SADIA  * 1.598 16% BBB+   

50 44 LG 1.530 N/D BBB   

51 52 Mercedes Benz/Daimler Chrysler* 1.517 N/D BBB-   

52 51 Avon* 1.480 N/D A   

53 62 LITEL PARTICIPAÇÕES * 1.438 N/D B-   

54 54 McDonald's 1.309 N/D AA-   

55 56 Sul América 1.293 N/D BBB   

56 63 EMBRAER  1.283 17% BBB-   

57 60 Shell 1.271 N/D BBB   



58 57 CEMIG 1.269 7% BBB-   

59 59 Schinchariol/Nova Skin 1.266 N/D BBB-   

60 53 Brahma  1.256 N/D BBB   

61 50 TAM  1.182 24% BBB   

62 55 Bosch 1.179 N/D BBB   

63 65 CPFL 1.161 7% BB+   

64 68 Siemens 1.133 N/D BB+   

65 67 GOL LINHAS AÉREAS 1.089 18% BBB   

66 93 JBS* 968 4% B+   

67 n/d Cargill 940 N/D B   

68 58 IPIRANGA 876 N/D BBB   

69 72 Bradesco Seguros 876 N/D BBB-   

70 70 Abril (Editora)* 870 N/D A   

71 81 Magazine Luiza 850 N/D BBB   

72 71 Casas Pernambucanas 823 N/D BBB   

73 69 Antartica 797 N/D BB   

74 n/d Pepsico 795 N/D A+   

75 77 Nossa Caixa 768 N/D B+   

76 64 Ponto Frio 765 46% BBB   

77 83 São Paulo Alpargatas* 754 34% BBB-   

78 n/d Visa 747 N/D A+   

79 78 ElmaChips 744 N/D BBB   

80 76 Motorola 739 N/D BBB+   

81 87 Esso 694 N/D BB   

82 74 Sony 674 N/D AA-   

83 84 Ajinomoto 646 N/D BBB-   

84 92 Honda Motos 632 N/D BBB   

85 79 CSN 631 2% B+   

86 85 COPEL 628 6% BB+   

87 80 LOJAS RENNER  615 14% BBB-   

88 75 Kraft Foods* 611 N/D BBB   

89 n/d Odebrecht 611 N/D BBB   

90 91 Tigre 574 N/D BBB+   

91 66 Nokia 562 N/D A+   

92 86 GRENDENE  562 21% BBB-   

93 89 USIMINAS 558 2% BB-   

94 n/d WEG  542 5% BB   

95 82 Semp Toshiba 538 N/D BBB   

96 n/d ARCELORMITTAL  526 N/D BBB-   

97 73 Texaco  525 N/D BBB   

98 n/d LOCALIZA RENT A CAR  519 13% BBB-   

99 n/d Banrisul 494 9% B+   

100 n/d Microsoft 477 N/D BBB+   

 
 
 
 
 
           



 
Notas e Fontes:  

* House of Brands. São empresas que possuem uma ou mais marcas de produtos/serviços, além da marca 
corporativa. São considerados todas as marcas aqui, desde produto/serviço até a própria marca corporativa. Em 
alguns casos, como Ambev, a marca corporativa tem um valor pequeno, em outros como Nestlé tem um valor 
elevado.  

(1) Brand Rating: Baseado na força da marcas junto a seus usuários. Obtido através de pesquisa de mercado: The 
Brander/Brand Finance. A pesquisa levantou os indicadores da marca que estabeleceram o índice de força da 
marca (brand index) de cada uma delas. Foi relizado uma pesquisa de mercado com 6221 pessoas  em nível 
nacional nos seguintes indicadores: produtos/serviços, preço, marketing & comunicação, governança corporativa 
e responsabilidade socioambiental, serviços ao consumidor e pós venda, canal de distribuição. 

(2) Metodologia e Cálculo e Análise do Valor da Marca: Brand Finance/The Brander   

(3) Dados financeiros das empresas: Austin Rating para empresas de capital aberto e Valor Econômico para 
empresas com capital fechado  

(4) Suporte da The Brander na avaliação final do Brand Index    

(5) Algumas marcas valiosas ficaram fora do ranking devido a falta de informações financeiras: Nike, Mastercard, 
Google, SBT, PWC, Americanas.com, Submarino, C&A, Yamaha, Adidas e HP. 

(6) Este estudo consta todas as marcas do país, com exceção no item anterior, inlcuindo empresas listadas em 
bolsa de valores (bovespa) ou não. 

Devemos nos lembrar de que cada uma destas marcas foram avaliadas através de uma 
pesquisa quantitativa de mercado com 6221 pessoas  em nível nacional em 35 indicadores 
e agrupados nos seguintes grupos: produtos/serviços, preço, marketing & comunicação, 
governança corporativa e responsabilidade socioambiental, serviços ao consumidor e pós 
venda, canal de distribuição. A nota final dada pelos seus usuários em cada indicador é o 
índice de força da marca (e seu brand rating* ou classificação de risco da marca). 

Neste ano, as marcas que mais cresceram em valor quando comparadas ao período anterior 
foram: 

As maiores subidas (em % de crescimento no 

valor): 

Evolução % - 

R$ 

Santander 140% 

Ultrapar 109% 

Gerdau 106% 

HSBC 93% 

Caixa 74% 

Wall Mart 74% 

Petrobras 65% 

BNDES 62% 

Banco do Brasil 56% 

Honda 54% 

Carrefour 52% 

Casas Bahia 44% 

Magazine Luiza 44% 

Bradesco 42% 

Ainda de acordo com Gilson Nunes, “Os setores onde as marcas obtiveram o melhor 
desempenho foram os de  varejo,  lojas de departamento (Wall Mart, Carrefour, Casas Bahia 
e Magazine Luiza), exportação de commodities (Gerdau, Petrobras) e Bancos (Santander, 



HSBC, Caixa, BNDES, Banco do Brasil e Bradesco). Estes setores foram beneficiados pela 
recuperação da bolsa de valores após Julho de 2009 e pelas boas perspectivas futuras em 
termos de crescimento (em especial Gerdau e Petrobras), mas também pelo crescimento do 
consumo das famílias brasileiras graças ao pacote do governo de estimulo a economia 
(isenção de IPI, etc.). Apesar do estimulo dado ao setor automobilístico ( e forte 
crescimento em vendas),  apenas a marca Honda teve forte crescimento em valor. As 
demais marcas mantiveram seus valores de marca ou cresceu a taxas mais modestas. Isto 
se deveu a queda no índice de força da marca avaliada pelos consumidores e que impactam 
fortemente o valor financeiro destas marcas. As razões para isto devem a problemas com a 
assistência técnica, pós venda, serviços ao consumidor, qualidade do produto, etc”. 

O valor de algumas marcas foi afetado negativamente com a piora da economia e também 
por maior concorrência e falta de investimento apropriado nelas (marketing, promoção, 
ponto de venda, pós venda, garantia, serviços ao consumidor, etc.).  

Os exemplos mais notáveis de queda podem ser observados em termos de redução no valor 
das marcas (em %), bem como em queda de posições relativas entre as 100 marcas mais 
valiosas do país. Veja quadros abaixo:  

As piores quedas (em % de crescimento no valor): Evolução % - R$ 

SADIA  -26% 

Nokia -38% 

Texaco  -34% 

 

As marcas que mais caíram de posições: No. de posições que caiu 

Nokia -25 

Texaco -24 

Sadia -17 

Skol -12 

Vale -11 

TAM -11 

Ambev -10 

Perdigão -10 

Telefônica -9 

Nos casos onde a queda se deveu a retração econômica com redução no nível de 
investimento na marca e mesmo perda de valor devido ao acirramento da concorrência, os 
indicadores de força de marca junto aos seus públicos mais impactados negativamente 
foram associados a: reputação, credibilidade, confiança, ética, transparência, qualidade dos 
produtos e ou serviços, serviços ao consumidor, pós venda, canal de venda, qualidade da 
comunicação e marketing, entre outros.  Entre os setores que isto foi mais nítido foram o de 
Aviação Comercial, Bebidas e Telecom. 

 

 



Outro fato interessante neste estudo foi à entrada de novas marcas no top 100, como a 
seguir:  

Marcas que entraram nas top 100: 

Posição no 

Rank 

Cargill 67 

Pepsico 74 

Visa  78 

Odebrecht 89 

WEG 94 

ArcelorMittal 96 

Localiza 98 

Banrisul 99 

Microsoft 100 

*Brand Rating: Baseado na força individual de cada marca do estudo  junto a seus usuários. 
Obtido através de pesquisa de mercado: The Brander/Brand Finance. Foi realizado uma 
pesquisa quantitativa de mercado com 6221 pessoas  em nível nacional nos seguintes 
indicadores: produtos/serviços, preço, marketing & comunicação, governança corporativa 
e responsabilidade socioambiental, serviços ao consumidor e pós venda, canal de 
distribuição. O desempenho final de cada marca é uma média ponderada da nota que os 
usuários de cada marca avaliaram nestes indicadores, que varia de 0 a 100, sendo 0 nota 
“zero” em todos os indicadores e 100 nota máxima dada a todos os entrevistados da marca 
objeto de avaliação. Esta nota final é então calculada usando a classificação de risco de 
marca: 

As classificações finais das marcas são expressas como uma pontuação de índices de 
0-100. Também são expressas alfabeticamente de AAA até D: 

 
• AAA – extremamente forte. 
• AA – muito forte. 
• A – forte. 
• BBB – média. 
• BB – de baixo desempenho. 
• B – fraca. 
• CCC – muito fraca. 
• CC – extremamente fraca. 
• C – fracassando. 
• D – moribunda. 
As classificações podem ser alteradas incluindo-se um sinal de mais (+) ou menos (-) para 
mostrar seu posicionamento de forma mais detalhada. 

 

 

 

 



Metodologia Usada Pela Brand Finance no Estudo: Abordagem do Royalty Relief (ou 

Valor do Trademark/ Propriedade Intelectual) 

 
Embora usamos outros métodos em casos de tomada de decisão estratégica em torno da marca, 
como o baseado no Uso Econômico, este método aqui é o mais adequado em situações de 
elaboração de um ranking público, cujas informações financeiras e de mercado foram obtidas de 
fontes oficiais e por pesquisa de mercado. Além disso, é baseado em taxa de royalties usado por 
empresas no mundo inteiro, as quais são disponíveis.  
 
Ele é baseado na premissa teórica de que uma empresa em operação não possui uma marca e 
precisa licenciá-la de um proprietário de uma marca que não tem uma empresa em operação. Se 
uma marca for licenciada de um terceiro, uma taxa de royalty será paga a ele em função do 
privilégio de usá-la. 
 
Se uma empresa for proprietária de uma marca, então ela evita pagar esta taxa de licenciamento. 
Assim, a posse de uma marca ou de um intangível libera a empresa de pagar uma taxa de licença 
de seu uso e exploração (a taxa de royalty) e daí o termo relief ou liberação. 
 
O método do royalty relief envolve uma estimativa de vendas futuras prováveis e a aplicação de 
uma taxa de royalty apropriada para se chegar ao lucro atribuível aos royalties da marca nos anos 
futuros. Neste método usa-se a técnica do Fluxo de Caixa Descontado (DCF). Ou mais 
especificamente, O Royalty relief é uma método de avaliação usado para avaliar o valor do 
trademark baseado nos lucros futuros que possam ser atribuídos a estes trademarks. Usado para 
definir a taxa de royalty em casos de licenciamentos ou mesmo transferências de ativos entre 
empresas.  
 
Assim, este método envolve a (1) estimativa das vendas futuras e a determinação e aplicação de 
uma (2) taxa de royalty “comparável” nestas vendas. Daí é só descontar a estimativa futura de 
royalties depois de impostos por uma taxa de desconto apropriada, chegando ao VPL. Este é o 
valor do trademark ou da marca. 
 
Assim, na abordagem do DCF – Fluxo de Caixa Descontado, os royalties futuros são 
descontados por uma taxa de desconto apropriada para se chegar ao valor presente líquido do 
valor da marca (VPL – Valor Presente Líquido).  
 
É necessário definir a escala e a contribuição da marca no método do Royalty Relief  
 
Quanto a Escala (mínimo e máximo de taxas de royalties comparáveis), sabemos que ela: 

• Difere por tipos de negócios e mercado 
• Determinada no início da avaliação e baseada em estudos de mercado passíveis de 

comparação e de estudos empíricos de licenciamento.  
 
Quanto à taxa de contribuição da marca, esta é definida pela performance da marca objeto de 
estudo em seus indicadores.  Ela é determinada anualmente pela força corrente da marca em cada 
mercado (por pesquisa de mercado com seus consumidores ou clientes finais) e por um estudo de 
benchmarking entre marcas concorrentes (brand índex). 
 

As classificações finais das marcas são expressas como uma pontuação de índices de 0-100. 
Também são expressas alfabeticamente de AAA até D: 

 
• AAA – extremamente forte. 
• AA – muito forte. 



• A – forte. 
• BBB – média. 
• BB – de baixo desempenho. 
• B – fraca. 
• CCC – muito fraca. 
• CC – extremamente fraca. 
• C – fracassando. 
• D – moribunda. 
As classificações podem ser alteradas incluindo-se um sinal de mais (+) ou menos (-) para 
mostrar seu posicionamento de forma mais detalhada. 
 
Cálculo da Taxa de Desconto: 
O cálculo da taxa de desconto pode ser obtido a partir do ajuste do beta da empresa pelo risco da 
marca (beta da marca).  Usamos uma adaptação transparente do CAPM - Capital Asset Pricing 
Model/WACC. 
 
Vantagens do método. 
A vantagem deste método é que existem muitos exemplos de royalties em uso por empresas 
licenciando suas marcas para outras. Muitas marcas são inclusive licenciadas para outros 
mercados que não seja o seu primário. A marca de cigarros Dunhill, por exemplo, é licenciada 
para uso em roupas e bens de luxo. 
 
O setor de franquia é também uma fonte de informação em taxas cobradas para  franquear certas 
marcas, particularmente no setor de varejo.  
 
O departamento de avaliação de várias empresas de contabilidade prefere o uso do método do 
royalty relief porque após anos compilando informações de taxas de royalties, eles passam a ter  
um banco de dados enorme para avaliar a marca de maneira mais segura. 
 
O método do royalty relief é historicamente popular em casos legais e tributários em função da 
crença de que informações comparáveis são disponíveis para se formar um julgamento. 
 
 
Um sumário do método encontra-se no diagrama a seguir: 



Sumário do método usado: 

Medidas KPIs:

•Produto/Serviço
•Comunicação/Marketing
•Preço
•Canal de distribuição
•Serviços 
Consumidor/Pós Venda Brand

Index

ex. 48%

Escala
Contribuição

marca

0%

2%

0.97%

Taxa 
contribuição

marca Aplicada a 
Receita Líquida

Valor da marca (trademark)
$bn

0%

100%

Menos: impostos

Descontado ao  
Valor Presente Líquido

No caso do ranking, usamos como fontes de taxa de royalties: Brand Finance, RoyaltyStat e Royalty Source.

Medidas 
Experiência/Percepção:

•Resultado Líquido
•Ativo total
•Patrimônio Líquido
•Rentabilidade PL
•EBITDA
•Eficiência
•Margem Operacional
•Número de agências 
(bancos)

 
 
Sumário dos critérios usados no Ranking Brand Finance: 
Em suma, os critérios para se selecionar as marcas mais valiosas dependem de uma determinação 
do: 

1. Valor de mercado da empresa, listada em bolsa. 
2. Taxa de crescimento histórica e estimada das vendas 
3. Estrutura de capital ótima com custo do capital próprio e terceiros 
4. Taxa de desconto refletindo o risco da marca 
5. Brand Performance Index ou Índice de Força da Marca (avaliando aspectos como preço, 

produto/serviços, comunicação/marketing, pós venda, canal de venda/atendimento, 
governança corporativa/responsabilidade socioambiental), resultante de pesquisa de 
mercado nacional com seus consumidores ou clientes vis-à-vis todas as empresas 
presentes no ranking e dados de KPIs (ebitda). 

6. Taxa de royalty teórica da marca obtida como resultado de sua performance relativa 
(brand performance index) em seu setor, considerando um benchmarking das melhores 
práticas de taxas similares em uso no mundo. 

 
Sobre a Brand Finance  

• A Brand Finance é uma  empresa de origem Inglesa baseada em Londres e conta com 
escritórios em mais de 21 países no mundo todo e em todos os continentes, como nos EUA, 
Europa, Ásia, além do Brasil.  

• É líder mundial em avaliação e gestão da marca e ativos intangíveis, tendo em sua carteira 
empresas como:, Shell, Barclays, Telefônica, Microsoft, Bell Canada, Anheuser Busch, 
Barclays Bank, Vodafone, BBC, Bristish Telecom, Mastercard, Heineken, Zurich, Club Med, 
Allied Domeq, ABN AMRO, entre várias outras empresas.  

• Fundada em 1996, a Brand Finance já fez milhares de avaliação de marcas no mundo todo, 
com um valor agregado de US$ 10 trilhões. 

 
WWW.brandfinance.com 

 


