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APRESENTAÇÃO

As marcas que desafiaram 
a crise e estão mudando o Brasil

Uma das palavras mais pronunciadas em 

2016 foi “incerteza”. Seja pelo cenário político 

turbulento ou pela dúvida em relação ao 

crescimento do país, enxergamos de perto

o congelamento das verbas de comunicação 

e dos projetos de branding.

Felizmente, o ano de 2017 já se mostra 

diferente, com consumidores, investidores

e marcas mais dispostas. Se, por um lado,

o cenário político continua flutuante e, no 

ambiente econômico, a tímida retomada da 

confiança promete uma recuperação lenta

e a longo prazo, por outro, o Ranking das

Marcas Brasileiras Mais Valiosas de 2017 nos 

mostra que os resultados de um bom trabalho 

em tempos de cautela aparecem rápido.

O ranking deste ano deixa claro: marcas que 

souberam combinar boa gestão, espírito 

empreendedor e consistência nos tempos 

mais difíceis não só se protegeram como 

também saíram na frente. Muitas delas 

ganharam impulso a partir de movimentos 

ousados de fusão e aquisição, outras 

responderam rápido aos desafios impostos 

pela proliferação e crescimento das marcas 

concorrentes que surgiram na nova economia.
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que 2017 foi um ano de continuidade. Das 

cinco marcas que mais se valorizaram, três 

estão repetindo o feito do ano passado. 

Fazer parte das vinte e cinco marcas mais 

valiosas também ficou mais difícil. Pela 

primeira vez, a vigésima quinta marca 

ultrapassou os 400 milhões de reais, uma 

valorização de 10% em comparação ao 

estudo de 2016. Esses números ainda 

parecem tímidos quando comparados ao 

recente Best Global Brands 2017, no qual a 

centésima marca vale mais de 4 bilhões

de dólares. Ainda nesse sentido, se 

olharmos para o histórico da nota de corte 

do ranking brasileiro, houve um crescimento 

de 375% em comparação a 2010.

Já não há dúvidas de que marcas são um 

espaço de convergência e equilíbrio, um 

vínculo poderoso entre pessoas e negócios. 

E que, quanto mais se investe nelas, mais os 

negócios crescem.

APRESENTAÇÃO

Também se destacaram as marcas que 

trazem na essência um propósito forte e 

claro, que se alinham com pessoas em 

busca de um compromisso legítimo com 

a sociedade. A Cidadania Corporativa 

passou a ser observada e cobrada pelos 

consumidores que, cada vez mais, exigem 

ser tratados como cidadãos prontos para 

o debate. O público vem se conectando 

com marcas que assumem um pensamento 

transformador em iniciativas que olham o 

Brasil por novos ângulos.

Enquanto o PIB brasileiro praticamente não 

cresceu no último período, o valor total do 

portfólio que compõe o ranking se valorizou 

6,4%, totalizando 116,7 bilhões de reais. 

Esse movimento comprova que investir em 

uma boa gestão de marcas é a receita certa 

para um desempenho sustentável.

Das vinte e cinco marcas do ranking, apenas 

cinco não apresentaram crescimento.

Os maiores crescimentos da tabela provam

Daniella Bianchi
Diretora geral da 
Interbrand São Paulo
daniella.bianchi@interbrand.com

Beto Almeida
Diretor geral da
Interbrand São Paulo
beto.almeida@interbrand.com
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01

R$ 28.196 +6%

11

R$ 1.292 +16%
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R$ 497 +30%

06

R$ 7.144 +3%
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R$ 688 +13%

03

R$ 16.040 +8%

13

R$ 1.146 +8%

23

R$ 427 +4%

08

R$ 3.031 -13%

18

R$ 556 +5%
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R$ 22.113 +18%
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R$ 1.149 +2%
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R$ 476 +1%
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R$ 4.095 +3%
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R$ 638 +1%
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R$ 11.200 +5%
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R$ 1.079 -19%
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R$ 418 +11%

09

R$ 2.356 -3%
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R$ 502 -8%
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R$ 10.327 +3%
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R$ 691 +2%
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R$ 1.740 -5%
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Aprendizados

do ranking
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Para as marcas que souberam enfrentar a crise, 2017 foi um ano de 

oportunidade e crescimento. Aquelas que desafiaram a turbulência 

do cenário político-econômico e continuaram investindo, colheram 

os frutos e aumentaram seu valor.

Essas marcas mantêm a atitude inovadora 

dentro dos seus próprios mercados e 

provam que é possível ser ágil mesmo sendo 

grande. A tecnologia faz parte do discurso de 

praticamente todas as empresas, mas poucas 

conseguem transformá-la em um compromisso 

legítimo e consistente.

O maior crescimento da tabela, o Magazine 

Luiza, que valorizou a sua marca em 30%,  

tem uma cultura focada em entregar uma 

experiência omnichannel efetiva aos seus 

consumidores. Outras, como Itaú, Localiza 

e Natura, souberam investir em plataformas 

digitais para simplificar processos e tornar a 

jornada do cliente mais intuitiva.

Aprendizados do Ranking

O que estas marcas e seus
crescimentos têm em comum?

1. Respondem rápido
a novas tendências
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Diversificar, expandir e explorar, dentro e 

fora do seu segmento, tem sido a estratégia 

de muitas das marcas mais valiosas para se 

manterem competitivas. Enquanto algumas 

delas optaram por fusões e aquisições, como 

é o caso da Localiza (com Hertz), Bradesco 

(com HSBC), Natura (com The Body Shop) 

e CVC (com Experimento), outras, como a 

Havaianas, buscaram novos mercados a partir 

da expansão internacional.

As marcas que estão crescendo sabem se 

conectar com o consumidor e ativar sua 

estratégia através de iniciativas consistentes

e que nascem de um propósito legítimo.  

Transformação para o Itaú, diversidade para

a Skol, sustentabilidade para a Natura

e humanidade para o Fleury são os pontos de 

partida para a ativação dessas marcas, seja 

por meio de patrocínios, ações de cidadania 

corporativa ou da própria jornada do consumidor.

2. São ambiciosas
e olham além

3. Constroem marca a partir
de um propósito
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Os maiores crescimentos da tabela provam 

que 2017 foi um ano de continuidade. Das 

cinco marcas que mais se valorizaram, três 

estão repetindo o feito do ano passado.

Quem cresceu?

Sair ileso de um cenário de crise econômica 

não é para qualquer um. As marcas que vêm 

crescendo estão colhendo os frutos de um 

trabalho que começou muito antes da retomada 

do otimismo. Renner, Lojas Americanas, Hering 

e Ipiranga provaram que com uma combinação 

de controle, foco e estratégias bem definidas é 

possível antecipar necessidades, responder a 

mudanças de comportamento e potencializar 

diferenciais.

4. Têm uma gestão eficiente
e responsável
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Consistência de marca e foco obsessivo no 

cliente é a fórmula para o Fleury ser a primeira 

marca do setor de saúde a entrar no ranking. 

Com um valor de 413 milhões de reais, a marca 

estreia na 25ª posição.

O valor total do portfólio que compõe o 

ranking se valorizou 6,4%, totalizando 116,7 

bilhões de reais. Das vinte e cinco marcas 

da tabela, apenas cinco perderam valor.

Estreante no Ranking

Valor total de portfólio em R$ bilhões
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Nesse contexto, as marcas do topo da 

tabela ficaram ainda mais poderosas,

com o top 5 representando 75,3% do valor 

total do ranking, contra 73,8% no ano 

passado.

Crescimento das 5 maiores marcas

André Matias
Diretor de Estratégia e 
Head de Avaliação de Marcas
andre.matias@interbrand.com

Thais Cirenza
Analista de Estratégia
e Avaliação de Marcas
thais.cirenza@interbrand.com
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Posição
crescimento
Setor

1º
+6%

Serviços financeiros

O Itaú é o maior banco privado do Brasil, com 92 anos de história e tradição. Sua 

missão é contribuir para que as pessoas e as empresas tenham uma relação saudável 

com o dinheiro, fazendo boas escolhas financeiras.
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Posição
crescimento
Setor

2º
+18%

Serviços financeiros

Um dos maiores grupos financeiros do Brasil, o Bradesco pretende ser reconhecido 

como a melhor e mais eficiente instituição financeira do país, com foco na inclusão 

bancária e no desenvolvimento sustentável.

Maiores
crescimentos
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Posição
crescimento
Setor

3º
+8%

Bebidas  alcoólicas

Jovem, ousada e irreverente a Skol é a cerveja mais consumida no Brasil. Consagrada 

pelo slogan “desce redondo”, a marca vem consolidando cada vez mais sua posição 

como apoiadora da diversidade.
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Posição
crescimento
Setor

4º
+5%

Bebidas  alcoólicas

A Brahma nasceu em 1888 em uma cervejaria situada na Sapucaí, Rio de Janeiro. 

De lá para cá se tornou uma das marcas mais populares do Brasil, reconhecida pelo 

sabor da autêntica cerveja brasileira.
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Posição
crescimento
Setor

5º
+3%

Serviços financeiros

Um dos maiores bancos da América Latina, o Banco do Brasil visa ser a instituição 

financeira mais confiável e relevante para a vida dos seus clientes, funcionários, 

acionistas e para o desenvolvimento do Brasil.
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Posição
crescimento
Setor

6º
+3%

Bens de consumo

A Natura é uma empresa brasileira de cosméticos que acredita na inovação como

um dos pilares para o desenvolvimento sustentável.
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Posição
crescimento
Setor

7º
+3%

Bebidas alcoólicas

Fundada em 1889, a Antarctica é a cerveja perfeita para momentos de lazer e 

descontração em boa companhia. Desde 2008, a marca se consagra como a maior 

representante do carnaval de rua carioca.
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Posição
crescimento
Setor

8º
-12%

Energia

A Petrobras é movida pelo desafio de prover a energia capaz de impulsionar o 

desenvolvimento e garantir o futuro da sociedade, sempre com competência, ética, 

cordialidade e respeito à diversidade.
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Posição
crescimento
Setor

9º
-3%

Telecomunicações

Fundada em 2003, a Vivo trabalha para estimular diálogos e aproximar pessoas ao 

ampliar as possibilidades de conexão.
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Posição
crescimento
Setor

10º
-5%

Serviços financeiros

A Cielo é líder no mercado de meios de pagamentos. A marca oferece inúmeras 

soluções para que seus clientes possam vender cada vez mais.
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Posição
crescimento
Setor

11º
+16%

vestuário

A Renner é reconhecida pelas suas coleções, organizadas por estilo de vida, e

pela gestão, centrada no encantamento do cliente, sempre tendo como princípio o 

objetivo de supreender e agradar ao público.

Maiores
crescimentos
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Posição
crescimento
Setor

12º
+2%

Varejo

Uma das mais tradicionais redes de varejo do país, a Lojas Americanas busca realizar 

os sonhos e atender às necessidades de consumo das pessoas, poupando tempo, 

dinheiro e superando expectativas.
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Posição
crescimento
Setor

13º
+8%

Energia

Apaixonada por carro, a Ipiranga desenvolve produtos e serviços de alta qualidade 

para maior comodidade e facilidade dos seus clientes.
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Posição
crescimento
Setor

14º
-19%

Serviços financeiros

O Grupo BTG Pactual é um banco de investimento e gestor de ativos e fortunas. Com 

posição dominante no Brasil, o grupo estabeleceu uma bem-sucedida plataforma 

internacional de investimentos e distribuição.
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Posição
crescimento
Setor

15º
+2%

Varejo

A Casas Bahia quer realizar os sonhos de seus consumidores, oferecendo acesso 

facilitado ao crédito e trabalhando com um modelo de gestão focado.
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Posição
crescimento
Setor

16º
+13%

Vestuário

Símbolo do alto-astral brasileiro em qualquer parte do mundo, a Havaianas traz 

produtos que vão muito além das clássicas sandálias.

Maiores
crescimentos
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Posição
crescimento
Setor

17º
+1%

Serviços financeiros

A Porto Seguro oferece uma experiência diferenciada como seguradora, ao focar no 

atendimento e na prestação de serviços que buscam facilitar o dia a dia, trazendo 

mais tranquilidade ao cliente.
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Posição
crescimento
Setor

18º
+5%

Vestuário

A Hering, lembrada por suas peças básicas, tem se reinventado constantemente 

ao longo de sua história. Ela é capaz de desenvolver coleções em sintonia com as 

tendências da moda, mantendo sua identidade e tradição.
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Posição
crescimento
Setor

19º
-8%

Varejo

O Extra possui lojas cuidadosamente pensadas para suprir as necessidades dos 

clientes nas mais diversas ocasiões, proporcionando a melhor experiência de compra.
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Posição
crescimento
Setor

20º
+1%

Tecnologia

A TOTVS atua no desenvolvimento de soluções de negócios para empresas de todos 

os portes. Ela cria e fornece plataformas inovadoras de software para facilitar o dia a 

dia dos seus clientes.
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Posição
crescimento
Setor

21º
+30%

Varejo

Um dos maiores varejistas do país, o Magazine Luiza se destaca pelo jeito Luiza de 

ser. Como missão, busca ser competitiva, inovadora e ousada pensando sempre no 

bem-estar das pessoas.

Maiores
crescimentos
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Posição
crescimento
Setor

22º
+1%

Bebidas alcoólicas

Em 1853 na cidade de Petrópolis, nasceu a Bohemia, primeira cervejaria do Brasil. 

Com produtos e experiências diferenciadas, a marca sempre realça a qualidade e 

tradição de sua cerveja.
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Posição
crescimento
Setor

23º
+4%

turismo

A CVC, maior operadora de turismo da América Latina, trabalha para transformar

a experiência de viagem na melhor conquista da vida de seus clientes.
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Posição
crescimento
Setor

24º
+11%

Aluguel de carros

A Localiza se destaca como a maior rede de aluguel de carros do continente, 

contando com mais de 570 pontos de atendimento distribuídos nas principais cidades 

e aeroportos de sete países.

Maiores
crescimentos
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Posição
crescimento
Setor

25º
Novo

Saúde

O Fleury tem como objetivo prover soluções completas e integradas para a gestão 

da saúde e o bem-estar das pessoas, sempre com excelência, humanidade e 

sustentabilidade.
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Metodo

logia
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A metodologia de avaliação de marcas da 

Interbrand, criada em 1988 em parceria com 

a London Business School, trata a marca 

como um ativo estratégico do negócio, 

capaz de gerar identificação, diferenciação e 

valor. Isso significa que a nossa metodologia 

analisa as diferentes formas de influência 

da marca no desempenho da organização, 

de acordo com o impacto que exerce 

em consumidores (atuais e potenciais), 

funcionários, fornecedores e investidores. 

A metodologia da Interbrand foi a primeira a 

ser certificada nos requisitos internacionais 

do ISO 10668 para avaliações financeiras

de marcas.

Como Calculamos

Aplicações para valor de marca:
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Acreditamos que uma marca forte, inde-

pendentemente do mercado em que atua, 

direciona a performance do negócio. Isso 

acontece por sua habilidade de influenciar 

a escolha do consumidor e gerar lealdade; 

de atrair, reter e motivar talentos; de reduzir 

custos de financiamento, e de captar inves-

timentos. Confira abaixo um esquema com a 

nossa abordagem para avaliação de marcas:

O que afeta o valor de marca?
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Clareza: Clareza interna sobre 
o que a marca representa e 
seus valores, posicionamento e 
proposta. Clareza também sobre 
o público-alvo e percepções.

Governança de marca:
O grau em que a organização 
tem as habilidades necessárias 
e um modelo operacional 
para a marca que permita a 
implementação efetiva de sua 
estratégia.

Comprometimento: 
Compromisso interno e crença 
na importância da marca. O 
quanto ela recebe apoio em 
termos de tempo, influência e 
investimento.

Capacidade de resposta: 
A habilidade de responder 
a mudanças, desafios e 
oportunidades do mercado. 
A marca deve ter um senso 
interno de liderança e o 
desejo e habilidade de evoluir 
constantemente para se renovar.

LUCRO ECONÔMICO

PAPEL DE MARCA

Nessa etapa, calcula-se o lucro econômico, composto pelo lucro operacional da marca 

descontado de impostos e o custo de capital. Para isso, partimos da previsão das receitas 

atuais e futuras atribuíveis aos produtos e serviços da marca. Como primeiro passo, 

subtraímos os custos operacionais e impostos da receita para calcular a parcela dos 

resultados diretamente atribuíveis à marca. Descontamos, então, a remuneração do capital 

empregado na operação para identificar os ganhos econômicos do negócio.

A análise de Papel de Marca está relacionada ao entendimento do comportamento de 

compra do consumidor. Ela mede a porção dessa decisão que é atribuída à marca em 

relação a outros fatores (como por exemplo preço, conveniência ou características do 

produto). Esse índice é aplicado aos ganhos econômicos dos produtos ou serviços para se 

chegar aos lucros gerados apenas pela marca.

A análise de Força de Marca mede a capacidade que ela possui de criar lealdade e continuar 

gerando demanda no futuro. Esse índice é inversamente relacionado ao nível de risco asso-

ciado às suas previsões financeiras. Nosso método parte da análise de dez fatores que, por 

serem comparados à concorrência, nos permite encontrar uma taxa de desconto que ajuste 

os lucros previstos da marca aos riscos associados à demanda que ela é capaz de gerar.

Força de marca

Fatores internos:
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Autenticidade: A marca é 
solidamente baseada em 
uma verdade e capacidade 
interna. Tem uma herança e 
um conjunto de valores bem 
definidos e seu desempenho 
satisfaz as expectativas de seus 
consumidores.

Consistência: O grau em que a 
marca ganha vida sem falhas em 
todos os pontos de contato em 
que está presente ou formatos 
em que é aplicada.

Presença: O grau em que 
a marca é percebida como 
onipresente e recebe comentários 
positivos de consumidores, 
clientes e formadores de opinião, 
tanto na mídia tradicional como 
na mídia digital.

Relevância: A adequação às 
necessidades e desejos dos 
clientes/consumidores em 
diferentes regiões e demografias.

Diferenciação: O quanto 
clientes/consumidores 
percebem a marca como tendo 
um posicionamento e uma 
experiência diferenciados, 
distintos da concorrência.

Engajamento: O grau em que 
consumidores demonstram 
entendimento profundo da 
marca: participação ativa e forte 
sendo de identificação com ela.

Este ano, contamos novamente com a 

Provokers para realizar uma pesquisa 

quantitativa que apoiou nossa análise de 

Força de Marca. Foram entrevistadas 1010 

pessoas, considerando homens e mulheres 

de todo Brasil acima de 15 anos de idade, 

das classes A, B e C. Ao todo, foram 

avaliadas 124 marcas em 16 categorias 

diferentes. No estudo foram explorados 

níveis de conhecimento, consideração, 

preferência, uso, recomendação e rejeição, 

além dos atributos que permeiam a imagem 

dos consumidores em relação as marcas.

Fatores externos:
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Ser de origem brasileira

Publicar resultados individuais

Ter informações financeiras públicas

Gerar lucro econômico positivo

Critérios

Para entrar em nosso Ranking, uma marca precisa:

As marcas estrangeiras que operam no Brasil (como 
Santander, por exemplo) estão excluídas. Marcas criadas 
no Brasil, mesmo se atualmente controladas por capital 
estrangeiro (como a Vivo) são candidatas.

A empresa deve publicar informações indicando qual 
o resultado financeiro individual de cada uma de suas 
marcas. Isso significa que empresas com diversas marcas, 
cujos dados financeiros consolidados não são divididos 
por marca, não são consideradas no ranking (como a Sadia 
e a Perdigão, da BRF). 

A empresa deve ser listada em uma bolsa de valores ou 
deve ter informações contábeis e financeiras disponíveis.

Empresas que possuem lucro econômico negativo, por 
motivos operacionais ou por um alto custo do capital 
empregado, são excluídas do ranking.



46

Sobre a Interbrand

O time por trás das Marcas Brasileiras Mais Valiosas 2017

A Interbrand acredita que marcas crescem quando o negócio tem uma estratégia clara 

e proporciona aos consumidores uma experiência única. Com presença em 17 países, 

a Interbrand é uma consultoria global que ajuda marcas e negócios a crescer através de 

uma combinação de estratégia e criatividade. Publica anualmente os estudos Best Global 

Brands, Interbrand Breakthrough Brands e Marcas Brasileiras Mais Valiosas, além de editar 

o Brandchannel, canal de branding com relevância global no segmento. 

Entre os clientes Globais da Interbrand estão TIM, Santander, Samsung, Juventus, 

Moleskine, Jio, Givaudan, e no Brasil, Itaú, Sicredi, LATAM, Natura, Votorantim, BASF, Sanofi, 

Localiza, entre outros.

Supervisão
Daniella Giavina-Bianchi 

Coordenação Geral
André Matias

Conteúdo
Amanda Bragatto
Daniela Klepacz
Gabriel Tabacof
Ivo Costa
Luana Alahmar
Luiza Secco
Olivia Guerra
Raquel Carboni
Thais Cirenza
Thais Wu
Victor Quintanilha

Projeto gráfico
Erick Fugii

Apoio gráfico
Carlos Hakim
Monise Takasaki

Comunicação
Andrea Janér
Luiza Secco
Gabriel Tabacof
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Entre em contato

Se você representa alguma das Marcas Mais Valiosas de 2017, 

ou gostaria de mais informações, fale com a gente:

interbrandsp@interbrand.com — +55 11 3707 8500

Rua Olimpíadas, 242, 6º andar São Paulo, SP – Brasil

Informações para imprensa,

por favor entre em contato com:

Andrea Janér

Desenvolvimento de Negócios e Comunicação

andrea.janer@interbrand.com 

T +55 11 3707 8541

Acesse o nosso site:

www.interbrand.com/br

http://interbrand.com/br/
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