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A Nike e a Adidas são as marcas de maior confiança entre os jovens de 15 a 19 anos, de 
acordo com  pesquisa feita em parceria por Ibope Inteligência e Troiano Consultoria de 
Marca. As duas empresas de pesquisas anunciaram a aliança com a criação do ICM (Índice de 
Confiança em Marcas) na semana passada.  
 
Para mostrar as possibilidades da ferramenta para os clientes, foi feita uma pesquisa com 13 
marcas de materiais esportivos. Foram 390 entrevistas realizadas pela internet em março de 
2009. 
 
As duas primeiras marcas ficaram empatadas com 58 pontos, bem à frente das demais. Em 
seguida, veio Olympikus, com 37 pontos; Puma, com 30; Reebok, com 28; Mizuno com 13; 
Fila com 12; Topper, com 10; Speedo, com 9; Wilson, com 6; Umbro e Diadora, com 5; e 
Asics com 2 pontos. O índice varia de 0 a 100, sendo 0 a marca com maior desconfiança e 
100 a que desperta maior confiança nos jovens. 
 
A comunicação também foi abordada na pesquisa. Um dado a se destacar é que a internet é 
considerada pelos jovens como o principal canal de comunicação com eles. “Se uma marca 
tivesse de optar por um único canal, ele deveria ser a internet”, disse Paula. 60% deles 
disseram que podem ser encontrados pelos anunciantes na internet, sendo 44% nos portais e 
16% nas redes de relacionamento. 20% são atingidos por TV aberta, 8% pela TV paga e 7% 
por SMS. 
 
A publicidade na TV é apenas a nona em importância de informação para a compra de 
material esportivo, indicada por 39% dos entrevistados. São usados como fontes os sites de 
empresas (66%), a opinião de outros consumidores (61%), os comentários de consumidores 
em sites de lojas (58%), os comentários de consumidores em sites que comparam preços 
(50%), os comentários de consumidores em sites de redes sociais (45%), propaganda em 
portais da internet (45%), os comentários de consumidores em blogs (42%) e as matérias 
jornalísticas em TV (41%). 
 
O índice 
 
O ICM se apoia em seis dimensões: produto, distribuição, preço, atendimento, comunicação e 
marca. “O peso de cada categoria é dado de acordo com a importância na visão dos 
entrevistados”, explicou Cecília Russo, sócia-diretora da Troiano. 
 
A importância do patrocínio pôde ser verificada quando se separa a audiência pela preferência 
por times de futebol. “A Adidas se destaca entre os palmeirenses, e a Reebok, entre os são-
paulinos”, disse Paula Sória, diretora de atendimento e planejamento do Ibope Inteligência. 
 
Uma das vantagens do índice, de acordo com as executivas, é que podem ser verificados os 
pontos fortes e fracos das marcas avaliadas. “Com o índice é possível ter ideia das forças e 
das fraquezas de cada marca”, falou Paula. 
 
As marcas ganham novos pesos entre os seus usuários quando eles são isolados. “As 
avaliações são mais positivas entre os que conhecem a marca”, contou Cecília. 
 
A pesquisa perguntou aos jovens com quais atributos eles relacionavam as diferentes marcas. 
A Nike foi vista como líder por 45% dos entrevistados; a Adidas como bonita por 25%; a 
Olympikus como criativa por 18%; a Puma como chique por 25%; e a Reebok como 
agressiva por 13%.   
 
Esses atributos podem ser usados como uma maneira de fazer o jovem atingir a sua imagem 
ideal. “Nosso trabalho de marketing é transformar as marcas em trampolins para os 
adolescentes do actual self para o ideal self”, disse Cecília. 
 



Quem são eles 
O estudo também mostrou um pouco do hábito esportivo dos adolescentes. Entre os 
entrevistados, 89% disseram que pratica algum esporte. Os meninos fazem quatro atividades 
diferentes, enquanto as meninas desenvolvem três. 
 
No geral, as atividades mais praticadas são caminhadas (43%), futebol (34%), natação 
(28%), corrida (27%), vôlei (26%) e futsal (25%).  
 
A atividade física é praticada por 59% dos jovens durante uma a duas horas por dia. Muito 
menos que as outras atividades, como dormir, navegar na internet ou estudar. 
 
A pesquisa também verificou quais são os principais ídolos no esporte dos adolescentes. 
Ayrton Senna é o primeiro colocado tanto para meninas (26%) como para meninos (31%). 
 
Quem querem ser 
 
Os adolescentes também falaram sobre as expectativas quanto ao futuro. 68% querem ser 
bem sucedidos; 62%, felizes; 49%, independentes financeiramente; 40%, ótimos pai/mãe; 
40%, ricos; 38%, ter casa própria; 30%, ajudar as pessoas; e 23% serem amados. “Dos seis 
primeiros no ranking, quatro estão ligados a dinheiro”, explicou Cecília.  
 
O estudo perguntou aos jovens quem eles são atualmente (actual self) e como eles gostariam 
de ser no futuro (ideal self). Entre as meninas, a principal característica destacada no actual 
self foi ser amiga (54%) e no ideal self, ser bonita (60%). Já entre os meninos, a qualidade 
atual de maior destaque é a mesma da ideal, ser inteligente. “O que se percebe é que, 
mesmo entre os jovens, homens e mulheres têm projetos diferentes”, falou Cecília. 
 
A mesma pesquisa foi realizada no México e na Argentina. Os dados da Argentina estão 
sendo computados. No México, a Nike, com 67 pontos, e a Adidas, com 58 pontos, também 
ficaram na liderança. Atrás delas vieram Puma (57%), Reebok (20%), Wilson (21%) e Fila 
(11%). 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 20 abr. 2009, p. 7.   


