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DESTAQUE MARKETING

Divulgação

Preferidas do público não
são asmarcasmais lembradas
Falhas na comunicação podem fazer empresa ficar famosa, mas não criar influência junto aos clientes

OS DOIS LADOS DA MOEDA 
Nem sempre ser a marca mais citada é sinal de sucesso

AS MAIS LEMBRADASAS MAIS LEMBRADAS

CATEGORIA

Banco
Cartão de Crédito
Supermercados
Plano de Saúde
Operadora de Telefonia Móvel
Operadora de Telefonia Fixa DDD
Montadora
Aparelho de TV
Analgésico
Fabricante de Medic. Genérico
Portal de Internet
Revistas
Emissora de TV 

EMPRESA

Itaú
Visa
Extra
Unimed
Tim
Oi
Volks
LG
Dorflex
Medley
UOL
Veja
Globo

AS MAIS QUERIDAS

CATEGORIA

Banco
Cartão de Crédito
Supermercados
Plano de Saúde
Operadora de Telefonia Móvel
Operadora de Telefonia Fixa DDD
Montadora
Aparelho de TV
Analgésico
Fabricante de Medic. Genérico
Portal de Internet
Revistas
Emissora de TV 

EMPRESA

Caixa
Hipercard
Guanabara
Unimed
Vivo
GVT
Chevrolet
Panasonic
Dipirona (genérico)
EMS
Google
Superinteressante
SBT

Fontes: ABA e Top Brands
Pesquisa realizada com 2.020 entrevistados nas 
cidades de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Brasília

Ter a marca entre as mais lembra-
das do país é o sonho de executi-
vos de muitas empresas. Fazer
com que o nome fique na ponta
da língua dos consumidores, po-
rém, nem sempre é sinônimo de
sucesso. “Ser muito lembrado
não significa ser muito querido”,
afirma Marcos Machado, sócio da
Top Brands, consultoria espe-
cializada na gestão de marca.
“Em alguns casos, a lembrança
do consumidor está associada jus-
tamente à má fama da empresa.”

A diferença apontada por Ma-
chado fica clara quando se analisa
os resultados da nona edição da
Pesquisa ABA/Top Brands 2012,
antecipada pelo BRASIL ECONÔMI-
CO. O levantamento, que será di-
vulgado hoje na abertura do Fó-
rum Internacional de Branding,
promovido pela Associação Brasi-
leira de Anunciantes (ABA), mos-
tra que em apenas uma das cate-
gorias pesquisadas (saúde, com
Unimed) houve coincidência en-
tre a marca mais lembrada e a
mais querida dos consumidores.
“Quando a marca gera uma gran-
de lembrança, mas não cria iden-
tificação com os clientes, isso nor-
malmente é reflexo de falhas de
comunicação ou de promessas
não cumpridas”, diz Machado.
Enquanto a Tim (punida recente-
mente pela Anatel) é a mais lem-
brada em telefonia móvel, a Vivo
é a mais querida.

Normalmente, pesquisas sobre
o impacto das marcas junto aos
consumidores se atém apenas à
lembrança do nome da empresa.
Ao determinar a metodologia do
estudo que realizam conjunta-
mente, a ABA e a Top Brands acha-
ram importante incluir também a
percepção que o consumidor tem
sobre as empresas. Presidida por
João Batista Ciaco, a ABA tem in-
vestido há algum tempo no incen-
tivo para que as empresas brasilei-
ras busquem a construção de mar-
cas mais fortes. “Infelizmente,
ainda se fala muito desse assunto,
mas se faz pouco efetivamente”,
afirma Rafael Sampaio, vice-pre-
sidente executivo da instituição.

Segundo ele, apesar do atra-
so, muito já se evoluiu nesse as-
sunto, com algumas empresas
começando a notar que ser fa-
mosa não é sinônimo de fechar
negócios melhores. “Pesquisas
como essa que realizamos são
importantes para demonstrar o
peso que o investimento bem

feito em marketing pode ter na
construção de uma marca”, diz.

Hoje, ao investir em seus no-
mes, o que muitas empresas
buscam é criar uma rela-
ção emocional com os
clientes. “Marcas sen-
timentais costu-
mam ser as mais
faladas e queridas
pelas pessoas,
mesmo que não
sejam as líderes
do mercado”,
afirma Marc Go-
bé, presidente da
Emotional Bran-
ding, consultoria
americana de cons-
trução de marcas.

No Brasil, os investi-
mentos em “marcas
emocionais” tem se tor-
nado mais forte nos úl-
timos anos. “Com a as-
censão da classe C, es-
se público também
tem se permitido a
ser mais fiel a uma
marca do que ao
preço, criando um
envolvimento cada
vez maior”, diz Machado.

Metodologia
Realizada em oito das principais
capitais brasileiras, a pesquisa da
ABA e da Top Brands ouviu 2020
consumidores entre os meses de
julho e agosto. Os questionários
se dividiam em duas etapas. Na
primeira, os entrevistados eram
incentivados a dizer o nome da

marca que viesse a cabeça mais ra-
pidamente em cada um dos seto-
res pesquisados. Depois, as pes-
soas tinham que dar nota de 1 a 5
a diversas empresas em quesitos
como grau de satisfação com a
marca e desejo de voltar a adqui-
rir produtos dela. “Essa era a par-
te mais importante, porque foi
com essa média que conseguimos

determinar o grau
de ‘defensores’ de cada
uma das marcas”, diz Macha-
do. Segundo ele, a metodologia é
parecida com a que costuma ser
aplicada em pesquisas realizadas
para consumo interno das gran-
des empresas. “Mas é a única pes-
quisa desse tipo no Brasil que fica
aberta a consulta pública.” ■

JoãoBatistaCiaco,da ABA: incentivoparaqueempresasbrasileirasaumentemoinvestimentonaconstruçãodemarcasmais fortes
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 4.




