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Há sete anos consecutivos, a Gerdau é a marca mais lembrada pelo gaúcho como sinônimo de 
"grande empresa". O grupo siderúrgico é heptacampeão no ranking das marcas do Top of Mind 
da Revista Amanhã realizado em conjunto com a Segmento Pesquisas. A multinacional do aço 
consolida sua imagem com um avanço de mais de três pontos percentuais em relação ao ano 
passado e alcança 13,3% das lembranças (veja posição das principais marcas abaixo). 
 
A 21a edição do ranking também mostra que o pódio das grandes empresas mudou em 2011. 
A GM caiu quase dois pontos percentuais em relação ao ano passado e atingiu um índice de 
6,3%. Acabou sendo ultrapassada pela RBS, que subiu cerca de dois pontos e retomou a 
segunda colocação na categoria, com 8,2%. "A construção de uma marca não é feita somente 
pela publicidade. É por um conjunto de ferramentas, ou seja, è construída por muitos outros 
canais. A Gerdau, por exemplo, tem 110 anos e exerce uma relação muito positiva com a 
comunidade gaúcha. É uma grande empresa que entrega muitos retornos positivos à 
sociedade através de patrocínios, eventos culturais, entre outros investimentos", comentou 
Jorge Polydoro, diretor geral da Revista Amanhã. 
 
Além disso, ele explicou que a marca Gerdau tem muita força e está inclusive no nome de um 
grande líder que é Jorge Gerdau Johannpeter. "Jorge Gerdau é criador, idealizador e realizador 
de importantes projetos no Rio Grande do Sul". 
 
Uma novidade que a pesquisa trouxe este ano é o Top Baby, um levantamento exclusivo que 
revelou quais são os nomes que fazem a cabeça das mães gaúchas. Foram ouvidas 300 
mulheres de 15 a 45 anos, com filhos de o a 4 anos. A pesquisa foi realizada em Porto Alegre e 
mostra que, muitas vezes, as grifes mais lembradas são aquelas que as mães usavam quando 
elas eram crianças. 
 
De acordo com Nádia Freire, diretora da Segmento Pesquisas, as marcas mais tradicionais têm 
a seu favor o atributo de perpetuidade, pois estão no mercado há várias gerações e são 
associadas à qualidade. A PapinhaPronta da Nestlé ficou em primeiro lugar, com o maior índice 
de lembrança com 75,3%, seguida do creme contra assaduras Hipoglós (68%) e achocolatado 
Nescau (67,7%). Depois vieram leite em pó Ninho (61%), xampu infantil Johnson & Johnson 
(52%), sorvete Kibon (52%), chupeta Lillo (46,7%), biscoito Isabela (45%) e brinquedos 
Estrela (44%). 
 
Já na quarta edição do Top Executivo, que revela as marcas que estão na cabeça dos líderes 
empresariais, um dos destaques foi a Fundação Getulio Vargas (FGV), que obteve 53% das 
citações na categoria MBA e registrou o maior índice de lembranças da categoria. A aviação 
executiva mais citada foi a TAM (47%); o carro de luxo, Mercedes (37%); private banking, 
Itaú (29%); relógio, Rolex (24%) e smartphone, Blackberry (34%). 
 
INTERNET 
 
As marcas da web também foram pesquisadas. A internet móvel 3G é a referência de 
comunicação para os gaúchos. O estudo também revelou as marcas mais lembradas de 
ferramenta de busca, portal de notícias e de assuntos esportivos, serviço de e-mail e rede 
social. Entre os gaúchos, o Orkut ainda lidera com folga as citações com 40% dos 
entrevistados, embora o Twitter esteja em crescimento. 
 
Quando o assunto é banco, o Banrisul voltou a quebrar a hegemonia do Banco do Brasil como 
a marca mais lembrada na categoria. Em eletrodoméstico, quem encabeça a lista é a 
Brastemp, que ultrapassou a tradicional Consul. Os aparelhos das duas marcas são produzidos 
no Paraná pela Whirlpool. 
 
No quesito futebol, o Grêmio disparou, com 54,8% das citações. Os líderes nas principais 
categorias são água mineral Sarandi; ar-condicionado Consul; arroz Tio João; automóvel Gol; 
Calçados Azaleia; cerveja Skol; emissora de TV RBS/Globo; jornal Zero Hora; rede de postos 



de gasolina Ipiranga; frango Sadia; farmácias Panvel; leite Elegê; operadora de celular Vivo; 
operadora de telefonia fixa Oi e loja de roupas Renner. 
 
A pesquisa é realizada com questões abertas para apontar a primeira marca que vem à cabeça 
em cada categoria. O universo é de 1,2 mil pessoas, de ambos os sexos, com idades entre 16 
e 65 anos. "A resposta sempre tem um componente emocional. O cérebro só registra o que 
passa pela emoção. A pesquisa é uma ferramenta de inteligência competitiva e a repercussão 
dos resultados sempre gera muito interesse", finalizou Polydoro. 
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