
Bahia na cabeça
Rede varejista tem maior índice de lembrança já registrado pela marca

Com um acréscimo de 7,4
pontos percentuais em relação
a outubro, as Casas Bahia alcan-
çam seu maior índice de lem-
brança já registrado nos últi-
mos anos, sendo a líder isolada
em recall na rodada relativa a
novembro da pesquisa Lem-
brança de Marcas na Propagan-
da de TV, realizada pelo Datafo-
Iha e publicada com exclusivi-
dade por Meio & Mensagem. A
rede varejista mantém também
a liderança em preferência, em-
patada com Antarctica, o gran-
de destaque do mês.

As Casas Bahia registram ex-
pressiva lembrança de 32,6%,

quase o dobro da segunda colo-
cada. No entanto, a Antarctica,
que aparece na vice-liderança, é
a marca que obtém a maior taxa
de crescimento da rodada: 10,2
pontos percentuais, ficando
com um total de 18,2% das cita-
ções dos entrevistados.

A terceira colocação do
ranking de recall fica dividida
entre Skol (l 1,7%), Lojas Mara-
braz (11,4%), Schincariol
(10,6%) e Brahma(10,l%). Vale
destacar a queda expressiva na
lembrança da propaganda da
cerveja Brahma, que perdeu
10,7 pontos percentuais, e o
crescimento das cervejas Skol e

Schincariol, da ordem de 7,5%
e 6,7%, respectivamente.

A lista das mais lembradas se
completa com Vivo (8,9%), Coca-
Cola (8,8%), Claro (6,9%) e Extra
(4,9%). Do total de entrevistados,
11,4% disseram não se lembrar de
marcas nas propagandas de TV
nos últimos 30 dias.

" Há empate técnico na pri-
meira posição do ranking dos
comerciais preferidos: Casas
Bahia (6,3%), Antarctica (6,2%)
e Coca-Cola (4,5%) compõem
o grupo que aparece na lideran-
ça. Um pouco mais atrás sur-
gem Skol (4%), Brahma (2,8%),
Schincariol (2,6%) e Vivo

Comercial da Antarctica: favorito e segundo mais lembrado pelos telespectadores

(2,6%). Com menos de 2% das
citações, a lista das favoritas do
público se completa com Pepsi
(1,6%), Claro (1,5%) e Lojas
Marabraz (1,4%).

Chama a atenção, nesse que-

sito, a queda também em prefe-
rência da Brahma, que perde 3
pontos percentuais. Outros
25,6% dos pesquisados não sou-
beram apontar sua propaganda
favorita na televisão.

Base: Total da amostra (643 entrevistas) Fonte: Perguntas l e 2 - Você costuma assistir à televisão mesmo que de vez em quando? Quais marcas você lembra de ter visto em propaganda no TV nos últimos 30 dias ?
E como era essa propaganda da marca/produto que você viu na TV? Obs.: O ranking segue o critério de incluir as dez primeiras marcas. Neste ranking há alguns empates técnicos. Data do campo: 09/12/04 — Datafotha
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