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Pesquisa Marcas de Confiança, realizada pela Revista Seleções, completa dez anos em
2011 e homenageia as empresas supercampeãs. Nestlé é a grande vencedora
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Por Fernando Murad fmurad@grupomm.com.br

haviam vencido todas as edições até então e agora estão em empate técnico com
o Real (a moeda tem índice de confiabilidade de 75% contra 74% dos Correios).
Na categoria Hiper/Supermercado,
aconteceu o contrário. Após anos empatados, o Extra assumiu a dianteira (20%),
deixando o Carrefour em segundo (17%). Já
em Café, outra disputa histórica se manteve
empatada agora pelo quarto ano consecutivo: Mellitta e Pilão tiveram índice de 19%.
Na disputa entre as personalidades, Roberto Justus foi eleito o publicitário mais
confiável e passa a integrar o Hall da Confiança (lista destinada aos que venceram
a categoria Personalidades em três oportunidades), ao lado do colega Washington Olivetto, dentre outros.
Além do troféu que será entregue na
cerimônia de premiação, marcada para
30 de agosto, na cidade de São Paulo, os
vencedores de cada categoria têm o direito de usar o Selo Marcas de Confiança
por um ano em toda a sua comunicação.
“As pessoas perceberam o quanto esse selo é importante, e as empresas usam
com respeito. Criamos uma relação de res-
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marca mais confiável do País com 20% dos
votos — a maior votação desde que a categoria foi incluída na pesquisa, em 2007.
De acordo com Luis Henrique Fichman,
presidente de Seleções Reader’s Digest Brasil, o Marcas de Confiança se difere das tradicionais premiações por não medir lembrança, mas sim a confiança. “Confiança é o
principal laço que une os leitores e a revista,
e é isso que buscamos na pesquisa”, aponta.
Uma surpresa no resultado deste ano
foi na categoria Instituições. Os Correios

A

ais do que serem lembradas pelos consumidores, as marcas querem conquistar a confiança e fazer parte da vida do público. Um ótimo termômetro para saber
quais as empresas que estão conseguindo
atingir este objetivo é a pesquisa Marcas de
Confiança, realizada pela revista Seleções
em parceria com o Ibope Inteligência, e que
em 2011 completa dez anos de existência.
O prêmio elege, com base na opinião
dos leitores do título, as marcas de confiança em 44 categorias, além de instituições, profissões, ONGs, redes sociais e
personalidades, e a marca mais responsável socialmente e a mais confiável do
País.O Ibope aplicou 1,5 mil questionários
pela internet entres os meses de maio e
junho para chegar ao resultado deste ano.
Ao longo das dez edições, 21 marcas conseguiram a proeza de vencer suas respectivas categorias em todas as oportunidades
e ganharam de Seleções neste ano o título simbólico de supercampeãs(confira no
quadro ao lado a lista com todas as marcas).
A Nestlé, uma das supercampeãs, também se destaca na eleição geral. A empresa foi eleita pela quinta vez consecutiva a

As supercampeãs dos dez
anos de Marcas de Confiança
Categoria

Marca

Posto de gasolina

BR/Petrobras

Eletrodomésticos

Brastemp

Vitaminas

Centrum

Refrigerantes

Coca-Cola

Creme dental

Colgate

Iogurte

Danone

Cereal matinal

Kellogg’s

Sorvete

Kibon

Óleo de cozinha

Liza

Chocolates

Nestlé

Aparelho celular

Nokia

Sabão em pó

Omo

Ração

Pedigree

Shampoo

Seda

Protetor solar

Sundown

Tintas para parede

Suvinil

Assistência médica

Unimed

Provedor de internet

UOL

Cartão de crédito

Visa

Operadora de celular

Vivo

Adoçante

Zero-Cal

peito e confiança com o mercado anunciante”, aponta Malu Zacarias, diretora de
publicidade de Seleções.
O resultado completo da edição 2011
da pesquisa Marcas de Confiança será publicado na edição de setembro da revista
Seleções. “O desempenho da edição, em
termos percentuais, está melhor que o do
ano passado. Crescemos 30%. É o recorde publicitário para um número da revista”, complementa Malu.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1473, p. 36, 22 ago. 2011.
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Rio Gastronomia inclui samba
O Globo destaca a culinária carioca em roteiro com ações
por toda a cidade

O

Rio Gastronomia, evento realizado pelo
Jornal O Globo em parceria com a Prefeitura do Rio, a RioTur e o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes (SindRio), vai até
28 de agosto com ações que vão mostrar os
talentos da gastronomia carioca em diferentes estilos. O evento de abertura aconteceu no dia 18 com um jantar oferecido pelo
prefeito Eduardo Paes para 200 convidados
no Palácio da Cidade. O Rio Gastronomia
tem patrocínio da CEG, Sedex, Bohemia,
Sebrae/RJ e Bradesco e terá uma série de
ações que vão envolver o público durante
os dez dias do evento. Entre elas, o Roteiro Gastronômico, em que mais de 400 restaurantes participantes oferecerão um cardápio exclusivo, de 19 a 28 de agosto, com
entrada, prato principal e sobremesa a preços especiais. Em cada um dos restaurantes, uma flâmula indica que o estabelecimento é participante do Rio Gastronomia.
Outra ação que vai movimentar a gastronomia carioca é o Cozinha Show, que
antes mesmo do início do evento, já circulava pela cidade como uma das ações de

ativação e divulgação. Montada em um
caminhão com cenografia especial, uma
cozinha móvel circulará da Zona Norte à
Zona Sul, durante dez dias, levando a bordo chefs que criarão releituras de tradicionais pratos e tira-gostos, oferecendo cursos
aos interessados. Já o Concurso Feijoada
Nota 10 vai eleger qual escola de samba
prepara a melhor feijoada da cidade. Oito
agremiações participaram esse ano e para
2012 a meta é reunir todas elas. O resultado será divulgado no dia 27, com uma festa no Circo Voador, na Lapa. Para chamar
a atenção da população, além das campanhas para o jornal, TV a cabo e internet,
criadas pela F/Nazca, foram desenvolvidas gigantescas peças típicas da cozinha,
nas quais estão estampadas a logomarca
do evento, também desenvolvida pela F/
Nazca. As intervenções estão na Barra da
Tijuca, onde há uma imensa frigideira; na
Lagoa, onde utensílios de cozinha informam sobre o evento, e na Praça da Bandeira, onde a peça usada para divulgação
é um enorme prato.

fotos: Divulgação
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O chef Claude Troigros, em ação: evento de gastronomia na Cidade Maravilhosa vai até dia 28

André Marini, gerente geral comercial
da Infoglobo, explica que o Rio Gastronomia segue a característica da empresa
de construir eventos que depois ficam no
Rio e para o Rio. “O jornal O Globo não é
e nem quer ser uma empresa de eventos.
Mas a identificação e a proximidade com
as coisas do Rio sempre a fizeram pensar
em atividades, em ações que ficam para
a cidade.” Ele enumera historicamente a
participação do diário em eventos locais
através das décadas, para concluir que
“o objetivo desta e de outras ações que já
aconteceram é sempre potencializar as
vocações da cidade e a gastronomia sem
dúvida é uma delas”.
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O encerramento do evento contará, no
período de 25 a 28 de agosto, com a oitava
edição do tradicional Circuito Rio Show
de Gastronomia, no Museu de Arte Moderna (MAM). Patrocinado pelo Governo do Estado, o circuito é aberto ao público e oferece diversas atividades gratuitas. Entre as ações, aulas e oficinas com
grandes chefs da cidade, shows, área de
convivência com filiais de restaurantes
premiados, além do Prêmio Rio Show
de Gastronomia, só para convidados. Os
vencedores do prêmio serão revelados
em uma revista especial, encartada em
O Globo, com reportagens sobre os jurados e todos os indicados.

