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Dia das Mães faz propaganda de Casas Bahia
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De acordo com o resultado da roda-
da relativa a abril da pesquisa Lembran-
ça de Marcas na Propaganda de TV, rea-
lizada pelo Datafolha e publicada com
exclusividade por Meio & Mensagem, a
primeira colocação é ocupada pelo déci-
mo mês por Casas Bahia.

Desde julho do ano passado o anun-
ciante vem registrando os maiores índi-

ces de recall, tendo empatado tecnica-
mente com Brahma apenas em setem-
bro e janeiro. A propaganda da rede va-
rejista é ainda a favorita dos telespecta-
dores. O destaque, dessa vez, fica por
conta de Schincariol, que alcança a vice-
liderança em recall e também na prefe-
rência dos entrevistados.

Com a chegada do Dia das Mães, Ca-

sas Bahia registra movimento positivo de
cerca de 4 pontos percentuais e continua
em primeiro lugar na lista das mais lem-
bradas, com 28,7% das citações. Num se-
gundo patamar aparecem Schincariol
(10,6%), Lojas Marabraz (9%), Brahma
(8,8%), Claro (8,1%) e Vivo (7,9%).

Neste grupo vale ressaltar a oscila-
ção expressiva no mercado das cerve-

jas: Schincariol tem significativo au-
mento (8,2 pontos percentuais), en-
quanto a principal concorrente, Brah-
ma, demonstra deslocamento inverso
(queda de 9,7 pontos).

Ainda em virtude das campanhas
para o Dia das Mães, as marcas de celu-
lares (Claro e Vivo) apresentam cresci-
mento considerável em relação ao últi-
mo levantamento: 4,6 e 3 pontos per-
centuais, respectivamente.

A lista das dez mais lembradas se com-
pleta com Orno (7,7%), Kaiser (6,7%),
Coca-Cola (5,9%) e Skol (5,8%). Todas,
sem exceção, oscilam negativamente em
torno de l a 2 pontos percentuais em
comparação com o mês anterior.

No quesito preferência, Casas Bahia
lidera o ranking com 9,5%, registrando
um acréscimo de 3 pontos percentuais.
Empatados tecnicamente na segunda po-
sição estão Schincariol (4%) e Pepsi
(2,6%). Enquanto a cerveja assinala au-
mento de 3,4 pontos percentuais, o refri-
gerante perde 3,5 pontos em relação à
edição anterior da pesquisa.

Outras marcas presentes no ranking
de preferência são Kaiser (2,3%), Brah-
ma (2,2%), Vivo (2%), Orno, Lojas Ma-
rabraz e Claro (1,8% cada) e Skol
(1,7%). Assim como em lembrança de
marcas, vale destacar a queda de 3,7
pontos percentuais de Brahma. Do to-
tal de entrevistados, 15,4% disseram
não lembrar de marcas na propaganda
de TV nos últimos 30 dias e 22,4% dis-
seram não ter uma favorita.
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