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A pesquisa Top of Mind, reali-
zada pelo 18o ano pelo Datafolha 
para o jornal Folha de S. Paulo, 
divulgou seus vencedores na 
semana passada.

Assim como vem ocorrendo 
nos últimos anos, as duas mar-
cas mais lembradas indepen-
dentemente da categoria, que 
recebem o troféu Top do Top, 
foram Coca-Cola, citada por 
7% dos entrevistados (alta de 1 
ponto percentual), e Omo, que 
com 6% de lembrança (oscilação 
negativa de 2 pontos) garantiu 
o Grand Prix pelo décimo sexto 
ano consecutivo — o que signi-
fica que venceu em todas as edi-
ções desde que o Top do Top foi 
incluído na pesquisa, em 1993. A 
terceira colocada em 2008 foi a 
Nestlé, com 3% — mesmo índice 
do ano anterior. 

O Top Performance 2008, 
destinado às marcas que mais 
crescem em lembrança de um 
ano para outro, foi dividido 
entre a Nokia e a Visa, com 
ambas subindo 4 pontos, res-
pectivamente nas categorias de 
telefones celulares e cartões de 
crédito. A Nokia já havia saltado 
de 10% para 24% no ano 2000. 
Em 2003 faturou o Top Perfor-
mance por ter subido 8 pontos 
(de 27% para 35%). Depois 
de uma queda, atingiu 32% 
em 2007, e agora se recupera, 
marcando 36% de lembrança. 
Também com carreira ascen-
dente, a trajetória de Visa saiu 
de apenas 3% em 1993 para 20% 
em 1999. De 2007 para 2008, a 
marca aumentou sua lembrança 
de 33% para 37%.

Dentre os mais ricos, a marca 
de maior destaque foi a segura-
dora Porto Seguro, vencedora 
do Top Consumidor A pela 
primeira vez, já que nos dois 
anos anteriores — os primeiros 
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dessa categoria — a vitória foi 
da Brastemp, que agora ficou 
em terceiro, atrás da segunda 
colocada, Hellmann’s.

Curiosamente, além de es-
tar entre as três primeiras na 
análise da classe A, Hellmann’s 
foi também a melhor na análise 
das respostas dos consumidores 
da classe C, que lhe deram o 
Top Popular, em um ranking no 
qual aparecem ainda a Kibon, 
em segundo, e a Cônsul, em 
terceiro. Já as citações das mu-
lheres culminaram novamente 
na entrega do Top Feminino 
para Seda, seguida nesse ranking 

especial por Zero Cal e Dove. 
Entregue pelo segundo ano, o 
Top Meio Ambiente, destinado 
às marcas mais identificadas com 
a preservação da natureza, foi 
dividido entre cinco ganhadoras: 
Natura, Ypê, Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renová-
veis), Greenpeace e Petrobras. 
Nesse caso, voltou a chamar a 
atenção o percentual de consu-
midores que não reconhecem 
nenhuma marca por sua res-
ponsabilidade ambiental: 63%, 
mesmo índice do ano passado.

Nas 40 categorias de pro-
dutos e serviços, a maioria 
das marcas vencedoras repete 
o resultado do ano passado 
(ver quadro com todas elas 
nesta página). Entre as pou-
cas novidades está o fato de 
a Vivo ter desbancado a TIM, 
tornando-se a mais lembrada 
entre as operadoras de tele-
fonia celular, com 5 pontos 
percentuais de vantagem sobre 
a ex-líder (27% contra 22%). 
Entre as margarinas, a marca 
Qually, da Sadia, que vinha di-
vidindo o Top of Mind com Do-
riana, aparece pela primeira vez 
como única vencedora, depois 
de abrir 6 pontos em relação à 
concorrente (22% contra 16%). 
Algumas categorias já pesquisa-
das em anos anteriores, mas não 
incluídas em 2007, estão de volta 
ao levantamento. São elas: com-
panhia aérea, iogurte e tinta. 

A agência de publicidade 
que mais recebeu certificados 
de premiação para suas marcas 
clientes foi novamente a JWT, 
com oito menções.

O Datafolha entrevistou 6.016 
pessoas maiores de 16 anos en-
tre os dias 12 e 15 de agosto em 
172 municípios brasileiros de to-
dos os Estados. Elas respondem, 

Top of Mind 2008
Confira o resultado completo, com as marcas vencedoras  

e as respectivas agências homenageadas*

Prêmios Especiais

Categoria Marcas vencedoras Índice de lembrança Agências

Top do Top
Coca-Cola 7% DPZ, JWT, McCann Erick-

son e Ogilvy

Omo 6% Neogama/BBH

Top Performance
Nokia alta de 4% em 

relação a 2007 JWT

Visa alta de 4% em 
relação a 2007 Leo Burnett

Top Popular Hellmann’s mais lembrada na 
classe C Ogilvy

Top Consumidor A Porto Seguro mais lembrada na 
classe A Caso Design

Top Feminino Seda mais lembrada 
entre as mulheres JWT

Top Meio  
Ambiente

Natura 5% Taterka

Ypê 3% P&M

Ibama 3% não tem agênica

Greenpeace 3% AlmapBBDO

Petrobras 3% F/Nazca S&S

Produtos e Serviços

Categorias Marcas vencedoras Índice de lembrança Agências

Adoçante Zero Cal 39% atendida por uma house

Aparelho celular Nokia 36% JWT

Aparelho de TV Philips 22% Africa

Aspirador de pó Arno 20% Publicis

Azeite de oliva Gallo 23% PeraltaStrawberryFrog

Banco Banco do Brasil 36% Artplan e Master

Biscoito

Trakinas 7% Giovanni+DraftFCB

Mabel 6% Jordão Publicidade

Nestlé 6% Publicis

Bauducco 4% AlmapBBDO

Fortaleza 4% Promosell

Caderneta de  
poupança

Caixa Econômica 
Federal 35% Fischer América

Caminhão Mercedes-Benz 26% MatosGrey

Carro Volkswagen 32% AlmapBBDO

Cartão de crédito Visa 37% Leo Burnett

Cerveja Skol 38% F/Nazca S&S

Companhia aérea TAM 37% Y&R, Energy e Liquid

Chocolate Nestlé 34% JWT

Combustível Petrobras 19% Quê

Computador  
e acessórios

LG 9% Y&R

Samsung 8% Cheil Communications e 
Leo Burnett

Desodorante Rexona 36% BorghiErh/Lowe

Fogão Dako 29% Ponto de Criação

Geladeira Consul 40% DM9DDB

Iogurte Danone 22% Y&R

Leite Parmalat 15% Africa

Liquidificador Arno 43% Publicis

Loja de móveis e 
eletrodomésticos Casas Bahia 29% Y&R

Loja de roupas C&A 11% DM9DDB

Maionese Hellmann’s 68% Ogilvy

Máquina de lavar 
roupas Brastemp 37% DM9DDB

Margarina Qually 22% DPZ

Operadora  
de celular Vivo 27% Africa, DPZ, Fischer 

América e Y&R

Pasta de dente Colgate 44% Y&R

Plano de saúde Unimed 32% F/Nazca S&S

Pneu Pirelli 40% Leo Burnett

Refrigerante Coca-Cola 61% DPZ, JWT, McCann  
Erickson e Ogilvy

Relógio Orient 24% Ogilvy

Sabão em pó Omo 81% Neogama/BBH

Sabonete Lux 39% JWT

Seguro Bradesco Seguros e 
Previdência** 8% Neogama/BBH

Sorvete Kibon 59% McCann Erickson

Supermercado Carrefour** 6% AlmapBBDO

Tinta Suvinil 31% NBS

Xampu Seda 40% JWT 

*em alguns casos não aparecem todas as agências das marcas, pois o prêmio só destaca aquelas que atendem a 
área vencedora     **com 8%, o Bradesco Seguros e Previdência empatou, dentro da margem de erro, com a Porto 
Seguro, que teve 6% de lembrança, mas venceu no critério de desempate (awareness), por 11% contra 7%. O mesmo 
aconteceu com o Carrefour, que empatou em 6% com o Extra, mas venceu no awareness, por 19% a 15%
Fonte: Datafolha — Top of Mind 2008

primeiramente, à pergunta “Qual 
a primeira marca que lhe vem à 
cabeça?” Em seguida, são per-
guntadas sobre as marcas que 
lembram em 40 categorias de 
produtos e serviços. Para chegar 
aos vencedores do Top of Mind, o 
Datafolha considera margem de 

erro de dois pontos, para mais ou 
para menos, e usa como critério 
de desempate o chamado awa-
reness, que considera as outras 
marcas lembradas pelos entre-
vistados, além da primeira que 
citam (“De quais outras marcas 
você se lembra?”).

Murilo Bussab, Antonio Carlos Moura (ambos da Folha de S. Paulo), Hugo Janeba (Vivo), 
Márcio Santoro (Africa) e Antônio Manuel Teixeira Mendes (Folha de S. Paulo)

Michael Klein (Casas Bahia), André Shinohara e Paulo Zottolo (ambos da Philips)
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Rodrigo Lacerda, diretor de marketing 
do Carrefour, comemora a quarta vitória 
consecutiva da empresa
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