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A Globo, na categoria emissora de TV aberta, foi a marca com maior índice de Top of Mind, 
segundo a Pesquisa ABA/Top Brands 2010, apresentada pelo sócio-diretor da Top Brands 
Consultoria de Branding, Marcos Machado. 59% dos entrevistados apontaram a Globo como a 
primeira emissora que vem à cabeça. A Record ficou em segundo lugar, com 12%. Na mesma 
categoria, a Band apareceu com o maior índice de defensores (76%) e com o maior índice de 
confiança (94%). “Pode ser que a Band, que não se envolveu na polêmica entre Record e 
Globo, tenha se beneficiado. O problema pode ter atingido as duas e ter deixado a Band de 
fora”, concluiu Machado. A média de confiança na categoria é de 86%. 
 
Os números foram divulgados na palestra de abertura do ABA Branding 2010, “A confiança e o 
prestígio das marcas para o consumidor brasileiro”, que aconteceu na semana passada, no 
Centro Britânico Brasileiro, em São Paulo (SP). O fórum foi realizado pela ABA (Associação 
Brasileira de Anunciantes) em parceria com a consultoria de branding Top Brands, com 
patrocínio de Natura e Nestlé e copatrocínio de Bradesco, RedeTV!, Santander e Terra.   
 
A pesquisa mostrou que Novalgina, na categoria analgésico, foi a marca com maior número de 
defensores: 79%. Seguida por Bradesco Saúde na categoria plano de saúde, com índice de 
78%. 
 
A sétima edição da Pesquisa ABA/Top Brands avalia a força das marcas com base na 
lembrança e na fidelidade dos consumidores de 16 categorias de produtos e serviços, sendo 
automóvel dividida em modelo e fabricante e jornais e emissoras de rádio, por região. O 
estudo foi feito com base em 1.860 entrevistas com homens e mulheres das classes A, B e C, 
de 20 a 65 anos, por telefone, nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Distrito Federal, que entrou pela primeira vez na 
pesquisa. 
 
Neste ano, o estudo incluiu novos índices: o de confiança na categoria e o de confiança na 
marca recomendada. Duas novas categorias foram agregadas: emissora de rádio e 
analgésicos. “Em analgésicos, o princípio ativo começa a aparecer mais que as marcas em 
algumas praças. Dorflex e dipirona apresentaram índice de 15% cada”, explicou Machado. 
 
Na categoria fabricantes de medicamentos genéricos, as marcas ainda não aparecem com 
força. 63% não sabem marcas de  genéricos. Medley foi citada por 23% e EMS, por 5%. “O 
jogo está longe de ser decidido”, contou Machado. O número de consumidores que não 
conhecem marcas de genéricos é maior na classe C, 70%. Na classe B são 57%. Na A, 47%. 
 
Além das marcas Top of Mind, a pesquisa também traz um índice de Fidelidade ou Adesão à 
marca, que classifica os consumidores em quatro categorias: defensores, satisfeitos, 
vulneráveis e opositores. Os entrevistados responderam a duas perguntas sobre o grau de 
satisfação com o produto ou serviço e sobre a possível recompra, com variáveis de 1 a 5 para 
cada uma delas. Os defensores são os que alcançaram pontuação de 20 a 25 nessas respostas. 
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