
Seleções premia marcas de confiança 
Cristiane Marsola 
 
A Revista Seleções realizou, na terça-feira passada (2), a pre-miação da pesquisa Marcas de 
Confiança 2008. "A realização do evento é um brinde às marcas que foram eleitas por uma 
parcela significativa da população", disse Malu Zacarias, diretora de publicidade da 
Seleções. A festa aconteceu na Casa Petra, em São Paulo, com apresentação da atriz 
Fernanda Vasconcelos e do editor da revista, Sérgio Charlab. Um show dos Meninos do 
Morumbi encerrou o evento. 
 
Os vencedores já eram conhecidos do público leitor da revista, A divulgação ocorreu na 
edição de setembro. A Nestlé foi apontada por 18% dos entrevistados como a marca de 
confiança. É a segunda vez consecutiva que a empresa leva o prêmio. A pesquisa ainda tem 
a categoria responsabilidade social, da qual Petrobras (14%) e Natura (13%) foram 
vencedoras, e outras 45 categorias gerais, além das 11 especiais (veja quadro ao lado). "O 
diferencial da pesquisa é que ela tem autopreenchimento, não é múltipla escolha, e o texto 
que a acompanha induz à reflexão sobre as marcas", disse Malu. A diretora de publicidade 
da revista afirmou ainda que uma das vantagens da pesquisa é que ela gera bom material 
tanto para a redação quanto para o marketing. 
 
Neste ano, o estudo foi feito pela primeira vez pela internet e levou em consideração uma 
amostra de 1.500 questionários de um universo de 1,5 milhões de leitores. "A pesquisa vem 
ganhando mais força. As empresas têm usado marcas de confiança em suas comunicações", 
disse Malu. 
 
Durante a festa de premiação também foram apresentadas as mudanças editoriais e 
gráficas pelas quais a revista está passando desde março deste ano e que foram finalizadas 
na edição de setembro. "Toda revista precisa rever sua apresentação de vez em quando 
para se manter moderna", falou Charlab. 
 
Além da mudança gráfica, que usa fontes mais leves, que facilitam a leitura, possui um 
layout mais atraente. A logomarca também foi alterada. A mudança foi mundial. 
 
A revista também ganhou quatro novas colunas, uma com a contribuição dos leitores e as 
outras assinadas pela romancista Heloísa Seixas, pela chef Adriana Mattar e pela bióloga 
mestre em desenvolvimento sustentável Mariusa Colombo. 
 
Seleções está no Brasil há 66 anos e tem como principal característica as narrativas. "Há 
anos pedimos a contribuição do leitor, mas agora estreamos uma coluna com um assunto 
importante para eles: os animais", contou Charlab. 
 
No novo espaço, os leitores poderão contar sobre a adoção de um animal e as 
conseqüências que isso trouxe para a vida deles. 
 
Outra seção com participação do público será publicada, provavelmente, a partir do próximo 
mês. Baseada no slogan da revista "Você melhor, o mundo melhor", a nova seção convida 
os leitores a narrar alguma contribuição para melhorar o planeta, "Não é uma mudança 
drástica. O DNA da revista se mantém, mas está mais moderna", concluiu Charlab. 
 
Seleções comemora os bons números do último ano. "Houve um crescimento de 66% na 
receita publicitária do ano passado para este", contou Malu. 
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