
COM QUE
MARCA EU VOU?
Os leitores da INFO dizem
em quem confiam (ou não)

Quem trabalha com atendimento ao cliente não se cansa de
dizer que o consumidor está cada vez mais exigente. O prazo de entrega
antes considerado normal hoje parece uma eternidade. Atendimento eficaz
virou obrigação. E, dependendo do produto, muitas pessoas desejam per-
sonalizá-lo na compra. Num cenário assim, ganhar a preferência das pes-
soas é uma façanha e tanto. Na 8a Pesquisa INFO de Marcas, leitores da
INFO indicaram as marcas em que confiam. Votando pela web ou pelo for-
mulário encartado na INFO de janeiro, avaliaram cada fabricante que co-
nhecem classificando-o como excelente, bom, fraco ou inaceitável.

Quatro empresas — Sony, Apple, Nokia e Google — se destacam por
ter sido consideradas excelentes por pelo menos 70% dos participantes.
A Sony lidera o ranking em seis categorias. Na de filmadoras, foi avalia-
da como excelente por 85% dos votantes. A Apple vence em três catego-
rias com seus produtos-ícone iMac, ÍPod e iPhone. Em celulares, so-
bressai também a Nokia, que 70% dos votantes indicaram como
excelente. Já o Google, na categoria software, ficou com 79% de exce-
lência. Como em anos anteriores, chama atenção o mau desempenho
das operadoras de telefonia e de acesso à internet. Nenhuma foi consi-
derada excelente por mais de um terço das pessoas. Já os sites de co-
mércio eletrônico melhoraram em relação ao ano passado. O Submari-
no, o mais bem colocado, tem 01% de excelência.

A análise dos números mostra que uma marca amplamente conheci-
da ajuda bastante a empresa a conseguir bons resultados. Há compa-
nhias com reputação global de qualidade, que não obtêm boa avaliação
na Pesquisa INFO de Marcas porser pouco conhecidas do público brasi-
leiro. Um exemplo é a dinamarquesa Bang & Olufsen, 16° lugar na cate-
goria equipamentos de som. Nas próximas páginas, você confere os re-
sultados de todas as empresas em cada categoria, corn exceção de
software, em que figuram na Lista apenas as dez mais bem avaliadas.
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