
te falar com a audiência que ele busca" 
comenta Thais. A pesquisa aponta ain
da que 83% já fizeram algo em função de 
uma campanha e 53% já visitaram o si
te de um anunciante. O sampling parece 
ser a estratégia mais querida: 91% expe
rimentaram a amostra grátis; 80% decla
ram mudar de produto se gostarem do 
item; e 89% tem intenção de comprar o 
produto apresentado. 

a mesma lista figuram Zero-Cal, Ni-
zan Guanaes e Roberto Duailibi, Skol, 

Omo, TAM, os bombeiros, a moeda Re
al e Luciano Huck. Trata-se do resultado 
da pesquisa Marcas de Confiança 2012, 
elaborada pelo Ibope e que chega à 11 a 

edição sob realização da revista Seleções. 
Ao todo, foram pesquisadas 50 categorias 
entre marcas, instituições, personalida
des da cultura, da mídia e da publicidade. 

O objetivo continua o mesmo: conec
tar a redação da revista aos leitores e a 
bússola da opinião pública ao mercado. 
"A revista tem uma relação de absoluta 
interatividade e confiança com o leitor. 
A Seleções, desde que existe nos EUA, há 
90 anos, já era uma publicação 2.0, feita 
com a participação de seu público" afirma 
Malu Zacarias, diretora de publicidade do 
título. Malu Ressalta que a pesquisa não 
mede o recall das marcas, mas o grau de 
confiança que os consumidores deposi
tam nelas. "Nesse sentido, eles pensaram 
numa forma de fazer algo que consolidas
se essa relação do leitor para o mercado 
publicitário" explica Malu. 

O grande destaque da edição deste ano 
da pesquisa foi, pela sexta vez, a Nestlé, 
com 16% dos votos como marca mais con
fiável. A Natura venceu, pelo quinto ano, 

como marca mais responsável socialmen
te, com 21% dos votos. Também foram 
vencedores os Correios e o Real (moeda), 
em instituições e organizações; os bom
beiros, em profissões; o rádio, como veí
culo de imprensa; a Apae, como ONG e o 
Facebook, pelo segundo ano consecutivo, 
como rede social, com 42% (veja outros 
vencedores na tabela ao lado). 

Novidades 
Neste ano, a pesquisa Marcas de Con

fiança criou novas categorias, como cer
veja, com Skol (campeã, com 38% dos vo
tos), lojas de departamentos, com empate 
técnico entre Renner (21%) e C&A (20%). 
As antigas categorias telefonia fixa e móvel 
foram unificadas e venceu a Vivo (34%). 
Nas categorias especiais, o estudo avaliou 
a confiança nos meios de comunicação e 
quem venceu foi o rádio (64%). Antes, os 
meios de comunicação disputavam com 
outras instituições e organizações. 

"Entregamos para o mercado uma pes
quisa de confiança e, internamente, ela 
nos ajuda na escolha de produtos que 
vamos vender em nosso catálogo e nos 
aproxima do mercado publicitário" ava
lia Malu Zacarias. 

Rodrigo Manzano 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1525, p. 32, 3 set. 2012.




