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Para avaliar a força das marcas de diversas categorias de produtos e serviços, a ABA 
(Associação Brasileira de Anunciantes) realizou, em parceria com a Top Brands Consultoria 
e Gestão de Marcas, a quinta edição da pesquisa Top Brands. 
 
Os resultados foram apresentados por Marcos Machado, sócio-diretor da consultoria, 
durante o Fórum Internacional ABA Branding 2008. A pesquisa contemplou as cidades de 
São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Salvador, com 
uma amostra de 1.707 entrevistados divididos por sexo, idade e classe social. 
 
Foram avaliadas 17 categorias: televisores, aparelhos de celular, fabricantes de automóvel, 
bancos, cartões de crédito, cervejas, jornais, sabão em pó, operadoras de telefonia fixa, 
operadoras de telefonia móvel, planos de saúde, postos de combustível, refrigerantes, 
revistas, provedores de internet, modelos de automóvel e supermercados. 
 
Além de avaliar a força das marcas, o estudo também contempla o índice de fidelidade ou 
adesão à marca por parte dos consumidores. Sendo assim, o grau de satisfação foi 
analisado tendo por base os seguintes critérios: defensores (aqueles que além de consumir, 
tendem a recomendar), satisfeitos (que provavelmente voltarão a comprar, mas não 
defendem a marca), vulneráveis (que podem ou não voltar a comprar a marca) e opositores 
(que não só voltarão a comprar como tendem a criticar o produto). 
 
Bebidas 
 
Na categoria cerveja, a Skol, marca da Ambev, é a mais lembrada (top of mind) com 36% 
dos consumidores entrevistados; Já a Brahma aparece na segunda posição com 31%. 
 
Em relação à adesão de marca, Antarctica tem 78% de "defensores". A Bohemia aparece na 
segunda posição com 71% de defensores e 1% de consumidores "opositores". 
 
Na categoria refrigerante, Coca-Cola possui 62% de "top of mind", embora - segundo os 
dados divulgados - tenha tido queda de 8% em comparação a 2007, ano em que a marca 
obteve 70% de lembrança de marca. Neste quesito, o Guaraná Antarctica aparece em 
segundo lugar, com 18%. 
 
A respeito da adesão à marca, a Coca-Cola aparece em primeiro lugar na categoria com 
76% de "defensores". 
 
Sabão e Automóvel 
 
A marca OMO, da Unilever, obteve 87% de "top of mind", contra apenas 3% da segunda 
colocada, Ace (veja tabela). 
 
Em relação à adesão de marca, OMO obteve 81% de "defensores" com apenas 1% de 
opositores. Neste quesito, a marca Brilhante vem em seguida, com 43%. 
 
"Isso prova como OMO é forte e continua indo muito bem em nossas pesquisas. O resultado 
é admirável e deixa poucos flancos para a concorrência", avaliou Machado. 
 
Na categoria fabricante de automóvel, a Volkswagen aparece em primeiro lugar com 34% 
de lembrança de marca dos consumidores. Na segunda posição está a Fiat (23%) e 
Chevrolet (20%), em terceiro. 
 
Já em relação à adesão de marca, a General Motors aparece em primeiro lugar, com 67% 
de "defensores", e Volkswagen na segunda posição, com 65%. 
 



"Em 2007 a Volks obteve 79% de "defensores". Os índices atuais mostram que a marca 
teve uma queda entre os consumidores", observou Machado. 
 
Em relação aos modelos de automóveis, o Gol (Volkswagen) é o carro mais lembrado com 
índice de 14%. O Palio (Fiat) aparece na segunda posição, empatado com o Corsa 
(Chevrolet), com 5% de "top of mind". 
 
Projetos Sociais 
 
Uma das novidades deste ano foram as perguntas sobre marcas associadas a projetos de 
proteção ao meio ambiente e projetos sociais. Em relação ao meio ambiente, a marca mais 
lembrada foi a Petrobras, com 7%, seguida de OMO, com 6%, sendo que as respostas 
"nenhuma" ou "não lembro" atingiram 6% e 39%, respectivamente. Para os projetos 
sociais, a Petrobras é novamente a primeira colocada em lembrança de ações com 8%. 
Neste caso, a Rede Globo aparece na segunda posição com 6%. "Vale lembrar que como 
realizamos esta pesquisa entre julho e agosto, época auge do Criança Esperança, esta pode 
ser a justificativa para a emissora ter aparecido", observou Machado. 
 
Também foi constatado que 41% dos entrevistados "não lembram" de marcas associadas 
aos projetos sociais. "Isso mostra que é um espaço ainda a ser ocupado pelas marcas", 
disse Machado. 
 
Em contrapartida, em relação à relevância de apoio a projetos sócio-ambientais, a pesquisa 
apontou que 91% dos entrevistados consideram a prática "muito importante" ao suporte a 
projetos de proteção ao meio ambiente e 89% considera o mesmo para os projetos sociais.  
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