
Brahma e Bahia empatam novamente
Marcas são as mais lembradas na propaganda de TV durante o mês de janeiro

Casas Bahia e Brahma divi-
dem o primeiro lugar do ranking
de recall na rodada relativa ao
mês de janeiro da pesquisa Lem-
brança de Marcas em Propagan-
das na TV, realizada pelo Data-
folha e publicada com exclusivi-
dade por Meio & Mensagem.
Porém, o grande destaque fica
por conta da comunicação da Kai-
ser, que aparece no topo da lista
das preferidas (ao lado da Brah-
ma) e em terceiro lugar entre as
mais lembradas, empatada com a
Schincariol.

Como aconteceu ao longo de
praticamente todo o ano passa-
do (com exceção de janeiro,
quando a líder foi a Schincariol,
e de novembro, com a Antarctica
na segunda posição), Casas Bahia
e Brahma mantêm as primeiras
colocações em lembrança. As

Propaganda da Kaiser: favorita e terceira mais lembrada pelo público paulistano

duas aparecem tecnicamente em-
patadas, com 22,5% para a rede
varejista e 21% para a cerveja. O
empate está associado ao fato de
que Casas Bahia apresentou que-
da de 7,1 pontos percentuais,
enquanto a Brahma elevou seu

índice em 4 pontos com relação
ao estudo anterior.

Refletindo a chamada "guer-
ra das cervejas", recorrente a
cada temporada de verão, a pri-
meira metade da lista é com-
posta basicamente por bebidas:

com 16,3% de lembrança,
Schincariol e Kaiser ficam em
segundo lugar no ranking - vale
destacar que a Schincariol ob-
teve a maior taxa de crescimen-
to do mês, na casa dos 7,2 pon-
tos percentuais.

Skol, com 11,7%, e Lojas Ma-
rabraz, com 9,3% de menções,
aparecem num terceiro patamar
entre as mais lembradas. Ambas
apresentaram movimento negati-
vo em janeiro: queda de respecti-
vamente 3,9 e 1,4 pontos percen-
tuais. Outras marcas presentes
no ranking de lembrança são:
Coca-Cola (8,5%), Antarctica
(6,2%), Pepsi (5,3%) e Assolan
(3,8%). Neste grupo é preciso
ressaltar a volta de Assolan ao
ranking das marcas mais lembra-
das pelos paulistanos.

No quesito preferência, Kai-

ser (com 6,6% das citações)
desbanca Casas Bahia, que cai
para a vice-liderança. A cerveja
aparece em primeiro lugar ao
lado da concorrente Brahma
(6,3%), enquanto Bahia fica com
4,2%, mesmo percentual de
Schincariol. Esta última sobe
algumas posições após ter fica-
do fora do primeiro pelotão das
preferidas desde setembro.

Logo a seguir surgem Skol
(3,4%) e Pepsi (2,6%). Com
índices acima de 1% em prefe-
rência são citadas Antarctica
(1,9%), Coca-Cola (1,6%), Club
Social (1,5%) e Lojas Marabraz
(1,4%). Vale destacar a entrada
de Club Social entre as favori-
tas do público e a queda, em
torno de 4 pontos percentuais,
de Casas Bahia, Skol e Coca-
Cola nesse quesito. Dos entre-
vistados, 12,1% não lembraram
de marcas nos comerciais de TV
nos últimos 30 dias e 27% dis-
seram não ter uma propaganda
preferida.

Base: Total do amostro (622 entrevistas) Fonte: Perguntas l e2 — Você costuma assistir à televisão mesmo que de vez em quando? Quais marcas você lembra de ter visto em propaganda na 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 dei primeiras marcas. Neste ranking há alguns empates técnicos. Data do campo: 03/02/05 - Datafolha
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Base: Total da amostro (622 entrevistas) fonte: Pergunta 3-E qual propaganda você mais gostou de assistir na TV nos últimos 30 dias?
Obs: O ranking segue o critério de incluir as dez primeiras marcas. Neste ranking há alguns empates técnicos. Data tio campo: 03/02/05 — Datafolha
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