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É impensável que uma marca, nos dias atuais, não esteja acompanhando a velocidade da 
tecnologia, em uma época em que inclusive os consumidores das classes mais baixas têm 
pleno acesso à internet. Dados do Ibope Mídia, por exemplo, mostram que 35% dos 
consumidores online pertencem à classe C. 
 
Por isso, prêmios como o Top of Mind Internet, que visa conhecer e premiar as marcas mais 
lembradas pelos usuários que navegam pela rede, ganham importância no mercado quando 
são as mais lembradas do ponto de vista da presença na rede, provando que estão 
aproveitando melhor o momento atual. 
 
Idealizado pelo UOL e monitorado pelo Instituto Datafolha, o prêmio chega à sua quinta 
edição. Foram entrevistadas 2.029 pessoas a partir dos 14 anos, entre os dias 17 e 19 de 
janeiro deste ano, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Salvador e Brasília. 
 
O prêmio, que analisou 21 segmentos da economia, pode trazer algumas dúvidas, como na 
categoria Refrigerantes, em que Coca-Cola reinou soberana, com 63% das lembranças dos 
internautas. A seguir, Antarctica, com 8%, e Guaraná Antarctica, com 4%. Como a pergunta 
foi "Qual a primeira marca que lhe vem à cabeça quando se fala em refrigerante na internet?", 
a resposta pôde vir tanto do nome do produto, quanto do de seu fabricante. A pesquisa 
aceitou as duas alternativas.  
 
As outras categorias pesquisadas foram Artigo Esportivo, com a americana Nike liderando, 
seguida da alemã Adidas, justamente as duas maiores do mundo no setor; Computador e 
Notebook trouxe Dell na liderança, com Positivo em segundo lugar; apesar de ser a mais nova 
empresa do ramo de abrangência nacional, a Oi liderou com folga em Operadora, ficando à 
frente de Vivo, Claro e TIM, nessa ordem. Já em Aparelho de Celular deu Nokia, com quase o 
dobro de preferência da Samsung, a segunda colocada; Itaú, Bradesco e Banco do Brasil foram 
os três primeiros em Banco, enquanto a Unimed liderou na categoria Plano de Saúde, à frente 
da Amil; Cartão de Crédito deu Visa, com o dobro de lembrança da Mastercard; a Porto Seguro 
venceu na categoria Companhia de Seguro, seguida de Bradesco Seguros; e a Fiat, líder em 
venda de automóveis no País, provou também que é soberana na web, com 9% a mais de 
lembrança que a Volkswagen; Em Companhia Aérea foram destacadas apenas as duas que 
detêm a maior parte do mercado, com liderança para a TAM, com uma pequena margem à 
frente da Gol; Cerveja foi outra categoria em que a líder nacional ficou bem à frente das outras 
- a Skol teve 34% de lembrança, contra 16% da Brahma, que assim como a líder também é 
fabricada pela Ambev; já como Fabricante de Alimentos, dez marcas foram lembradas, mas só 
duas tiveram destaque - Nestlé e Sadia, primeira e segunda colocadas segundo os 
consumidores-internautas; em E-Commerce deu Americanas. com, seguida de Mercado Livre e 
Submarino;, em acirrada disputa, a Net bateu a Sky por apenas 1% em TV por Assinatura; 
Colgate e Dove foram as duas primeiras em Produtos de Higiene Pessoal, enquanto Avon e 
Natura lideraram em Produtos de Beleza; Refrigerador teve Brastemp com mais do dobro de 
lembrança da Consul; a Sony venceu com folga em Câmera Digital, com Samsung em 
segundo; e por fim, as coreanas LG e Samsung dominaram em TV. 
 
O Instituto Datafolha também divulgou os Tops Especiais. O Bradesco foi a marca mais 
lembrada no Top Teen (entre 14 e 19 anos) e no Top Lan House; Natura venceu o Top 
Feminino e a Net, no Top Heavy, entre as pessoas que acessam a web todos os dias do mesmo 
local. 
 



 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 9 maio 2011, p. 28.  
 


