
Nestlé é a marca de maior confiança
AS MAIS CONFIÁVEIS

P elo quarto ano consecutivo, a
Nestlé (com 19% dos votos) é

eleita a marca de maior confiança
pela pesquisa Marcas de Confian-
ça, estudo anual realizado pela
Revista Seleções em parceria com
o Ibope Inteligência. A pesquisa
mede a confiança do brasileiro em
marcas, instituições, profissões e
personalidades. Roberto Justus,
presidente do Grupo Newcomm
(controlador das agências Y&R e
Wunderman), foi eleito o publici-
tário brasileiro de maior confian-
ça.

A 9a ediçào da pesquisa Mar-
cas de Confiança foi realizada
com 1.500 leitores da Revista
Seleções, que responderam os
questionários via internet. As no-
vidades este ano são a inclusão
das categorias laboratório de me-
dicamentos genéricos, que teve o
Medley como vencedor, laborató-
rio de medicamento fitoterápico,
com a Herbarium, e operadora de
viagem, com a CVC.

Maria Luiza Zacarias, diretora
de publicidade de Seleções, conta
que a categoria Empresa de Turis-
mo existe há 11 anos na Europa,
desde o início da pesquisa. Ela diz
que a maior surpresa este ano é
a vitória da Fiat na categoria Au-
tomóvel. "Essa é uma categoria
muito disputada, que sempre vem
com empates. Esta é a primeira
vez que a Fiat ganha e se destacou
sozinha", observou a executiva.

Maria Luiza ressalta que as
perguntas feitas pelo Ibope não
são de múltipla escolha, com ex-

ceção da categoria Personalida-
des. A pergunta feita aos leitores
é a seguinte: "Qual é a sua mar-
ca de confiança" em automóveis,
creme dental e assim por diante.
"150 empresas foram citadas, e
mais uma vez a marca que mais
recebeu número de menções foi a
Nestlé, com 19% de aprovação. Ela
é a mais citada entre mulheres. Já

a Petrobras ficou em segundo lu-
gar, com 8%, e é mais lembrada
entre os homens; em terceiro lu-
gar ficaram os Correios, com 7%",
contou a diretora de Seleções.

As categorias especiais trouxe-
ram novidades como a votação
para ONGs de confiança. A Apae
(Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais) venceu com

88% dos votos. Em Redes Sociais,
o Orkut é o vencedor, com 26%.
Twitter e Facebook aparecem
bem encostados, com 23% e 20%,
respectivamente.

A hegemonia dos Correios na
categoria Instituições, com 82%,
e dos Bombeiros na categoria
Profissões, com 96%, permanece
desde o início da pesquisa. Já o

Governo e os políticos continuam
na última colocação.

Luciano Huck divide o prêmio
de apresentador mais confiável
com Patrícia Poeta, ambos com
75% dos votos. Glória Pires .é a
artista vencedora, com 88%. Her-
bert Vianna é o mais confiável dos
cantores para 79% dos leitores e
César Cielo, o esportista campeão,

com 91% dos votos (veja lista com-
pleta nesta página).

A cerimônia de premiação de
Marcas de Confiança 2010 será
realizada no dia 1° de setembro,
em São Paulo. A Revista Seleções
terá edição especial em setembro
com o resultado completo da pes-
quisa, análise dos resultados e en-
trevista com ganhadores.
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