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Kibon, Omo, Sadia, Brastemp e Hering são, nesta ordem, as marcas em que o 
brasileiro mais confia. O ranking faz parte de uma pesquisa feita pela Revista Seleções 
com leitores em todo o país, com apoio do instituto Ipsos, que levanta o vínculo de 
confiança em 48 categorias de produtos e serviços. Na comparação com o estudo 
"Marcas de Confiança" de 2002, apenas três marcas perderam a liderança em suas 
categorias: em cosméticos, a Avon ultrapassou a Natura; em companhia de seguros, a 
Sul América chegou à frente da Porto Seguro; e em relógios a Technos saiu do empate 
técnico que tinha com a Seiko. 
 
No ano passado, a Revista Seleções não havia divulgado o "Top 5", que promete ser o 
ponto alto da premiação que acontece amanhã, no Masp, em São Paulo. No entanto, 
uma comparação com as marcas mais citadas em 2002 é suficiente para constatar que 
o público pesquisado tende a ser fiel a suas marcas.  
 
No ano passado, Omo, Brastemp e Hering também estavam entre as cinco primeiras. 
A grande vencedora deste ano, a Kibon, que registrou 83% das preferências na 
categoria, não havia sido pesquisada, assim como a Sadia, ganhadora no segmento de 
pratos congelados, com 73%. A grande premiada de 2003 será novamente a anglo-
holandesa Unilever, dona da Kibon e também da vice-campeã Omo, com 75% de 
citações na categoria. 
 
"A constância das marcas está relacionada ao perfil do nosso leitor, extremamente 
informado, voltado para a família, otimista e cauteloso", diz Malu Zacarias, diretora de 
publicidade da Seleções. A pretensão da empresa, uma das maiores em marketing 
direto no mundo, é conseguir o mesmo prestígio no Brasil que o ranking Trusted 
Brands tem nos Estados Unidos. "Lá fora, quando o produto coloca na embalagem o 
aval Trusted Brands, as vendas aumentam nas gôndolas", diz Malu. A Revista Seleções 
foi relançada no Brasil em 1997 e já tem uma circulação de 511 mil exemplares. No 
mundo, a Reader's Digest Association estima ter 100 milhões de leitores, em 19 
idiomas. 
 
A empresa também pesquisa o nível de confiança em instituições e profissões. A 
grande novidade deste ano foi uma pergunta sobre políticas governamentais. Com 
42% de citações, ganhou o Fome Zero, programa de combate à fome do governo 
federal. 
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