
Pesquisa mapeia a utilidade das marcas na Internet brasileira 
 
Pesquisa da RMA Comunicações mostra que o brasileiro considera o atendimento rápido o 
primeiro atributo para a utilidade da marca nas redes sociais. 
 
A RMA Comunicação, uma das maiores agências de comunicação corporativa do País, divulgou 
nesta terça-feira, durante o evento #MarcaUtil, o resultado de uma pesquisa de mesmo nome 
feita na Internet, em fevereiro, com o objetivo de entender o uso das redes sociais pelo 
internauta brasileiro e sua percepção de utilidade das marcas dentro desse meio. 
 
A pesquisa ficou aberta na Internet ao público geral durante 15 dias e teve mais de 1200 
respondentes. As perguntas (11 ao todo) visavam identificar a percepção de utilidade da 
marca (Brand Utility) online. Nesse sentido, 69% dos participantes declarou considerar apenas 
razoável a utilidade da presença online das marcas.  Ao responderem em que rede social seria 
mais importante uma marca participar para ser útil na Internet, 69% dos usuários apontaram 
o Facebook, seguido do Twitter, com 18% das respostas, Google+ com 6% e Linkedin com 
3%. 
 
Sobre o que faz a marca ser útil na Internet, o atendimento rápido ao cliente foi considerado 
imprescindível por 68% dos respondentes, seguido de compartilhamento de conteúdos 
relevantes (62%), prestação de serviços (59%) e educação sobre produtos e tendências 
(46%). No ranking de marcas úteis (respostas espontâneas) os cinco primeiros lugares ficaram 
com Ponto Frio, em primeiro lugar, seguido de Coca-Cola, Google, Itaú e Guaraná Antartica. 
 
O resultado da pesquisa mostra a prevalência do Facebook como plataforma importante de 
relacionamento para os usuários: 84% dos respondentes declararam serem participantes 
ativos da rede social, seguida do Twitter, com 13% das respostas e Linkedin, com 3%. O 
declínio da preferência do brasileiro pelo Orkut fica evidente: apenas 1% dos entrevistados 
disse ser membro ativo da rede social da Google.  
 
O evento #MarcaUtil reuniu nesta terça-feira  180 executivos para discutir a utilidade da marca 
e teve como palestrantes Marcos Puccini, gestor executivo da rede Social Corporativa da 
TOTVS; Armando Pasini, superintendente de atendimento na Marítima Seguros, Flávio Mendes, 
especialista em Social Business e Colaboração da IBM, André Vaisman, Sócio da Flint (Membro 
do consórcio responsável pelo conteúdo oficial em vídeo da Olimpíada de 2012) e Evandro 
Paes Reis, Diretor de Professional Services Consulting para América Latina da Aspect Software. 
 
Fonte: Id Gnow, 6 mar. 2012. [Portal]. Disponível em: <http://idgnow.uol.com.br>. 
Acesso em: 7 mar. 2012. 
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