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Inteligência e o e-bit rea-
lizaram um estudo para 
identificar as empresas 
que, na opinião dos con-
sumidores, sabem utili-
zar a internet de forma 
mais inteligente. 

Foram 1.450 entre-
vistados em sete ca-
tegorias de produtos: 
automóveis, bancos, 
bebidas alcoólicas, ele-
trodomésticos, eletrôni-
cos, telefonia e vestuá-
rio/moda. Sete marcas 
foram as vencedoras na 
percepção dos internau-
tas. São elas: Fiat, Itaú, 
Bradesco Skol, Electro-
lux, Sony, TIM e Ni-
ke. A pesquisa também 
identificou as segundas 
e terceiras posições em 
cada uma dessas cate-
gorias. Em automóveis, 
por exemplo, também 
mereceram destaques, 
respectivamente, mar-
cas como Volkswagen e 
Chevrolet. Já em banco, 
a segunda colocação foi 
para o Banco do Brasil 
e a terceira ficou com 
Bradesco (veja tabela 
completa). 

Os entrevistados 
eram: 63% homens e 
37% mulheres. Destes, 
36% tinham curso su-
perior completo, 23% 
pós-graduação completa e 38% 
o segundo grau concluído e su-
perior incompleto. Segundo Ri-
cardo Klein, gerente de projetos 
do Grupo Troiano de Branding 
e um dos responsáveis pelo es-
tudo, a idéia da iniciativa era es-
colher entrevistados que fossem 
usuários efetivos da web para 
que fosse possível traçar um 

perfil correto das marcas. 
Entre os pesquisados, 62% tra-

fegavam na internet há mais de 
10 anos, 100% utilizavam banda 
larga e 49% deles trafegam mais 
de 35 horas por semana. 

Os critérios adotados para 
a avaliação das marcas foram 
estabelecidos por um grupo de 
especialistas no meio digital. En-

tre eles, Fabiano Coura, 
da R/GA; Mentor Muniz 
Neto, da Bullet; Paulo 
Loeb, da F-biz; e Ruy 
Bilson, do Grupo Troia-
no. Os profissionais de-
finiram cinco quesitos 
para a avaliação dos 
anunciantes. A partir 
deles, os internautas 
atribuíram um peso de 
importância para cada 
um: Utilidade 23%, Agi-
lidade 21%, Mobilidade 
20%, Sociabilidade 18% 
e Visibilidade 17%. 

Para Jaime Troiano, 
presidente do Grupo 
Troiano de Branding, o 
importante da análise é 
perceber a visão do con-
sumidor sobre a melhor 
forma de ser atendido 
no ambiente digital. Ele 
acredita que o estudo 
permite reafirmar que 
os princípios fundamen-
tais de construção de 
marcas fortes continuam 
sendo os mesmos, tanto 
no mundo analógico, 
quanto no digital. 

Já para Klein "a inte-
gração do mundo ana-
lógico com o digital é 
um exercício constante. 
Ele disse que, em breve, 
não haverá mais univer-
sos diferentes, portanto 
as marcas que melhor 
fizerem esta integração, 
mais rapidamente serão 
reconhecidas pelos seus 
consumidores. 

O executivo explica ainda 
que a proposta do estudo é, aci-
ma de tudo, avaliar o comporta-
mento dos anunciantes no mun-
do virtual. A meta é fazer uma 
análise anual nas categorias 
desta primeira edição, mas ele 
conta que é possível que a pes-
quisa seja estendida para outros 
segmentos. 
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