
Um ano no topo
Propaganda da Casas Bahia é a mais lembrada há 12 meses

Na rodada relativa ao mês de junho
da pesquisa Lembrança de Marcas na
Propaganda de TV, realizada pelo Da-
tafolha e publicada com exclusividade
por Meio & Mensagem, Casas Bahia
completa um ano como a marca mais
lembrada pelos paulistanos. A rede va-
rejista mantém a primeira colocação no
ranking com larga vantagem em rela-
ção às demais (25,6% de recall). Além
disso, pelo terceiro mês consecutivo a
propaganda do anunciante é a preferi-
da do público.

Os destaques da última rodada ficam
por conta da entrada de Johnson's no
ranking de recall e da volta de Ypê à lis-

tagem, uma vez que a marca não apare-
cia entre as dez mais lembradas há um
ano. No caso da líder Casas Bahia, vale
observar que 13,6% dos entrevistados
que citaram a rede mencionaram os co-
merciais de móveis.

Num segundo patamar estão Brahma
(8,1%), Antarctica (7,3% das citações,
sendo 6,4% referentes à cerveja), Lo-
jas Marabraz (6,7%), Orno (6,3%) e
Coca-Cola (5,8%). Em relação à medi-
ção anterior, Brahma tem perda de 3,4
pontos percentuais, enquanto Antarc-
tica obtém o maior acréscimo do mês:
2,6 pontos percentuais.

Outras marcas presentes entre as dez

mais lembradas de junho são Claro (5,6%),
Vivo (5,4%), Carrefour (4,2%), Ypê e
Johnson's (4,1% cada). No caso desta úl-
tima, a propaganda mais citada é a que
divulga a loção para as mães.

No quesito preferência a liderança
também é de Casas Bahia, com 7,4% das
menções dos entrevistados. As demais
atingem níveis muito próximos: Antarc-
tica (2,7%), Coca-Cola (2,3%),
Johnson's (2,2%), Brahma (1,9%), Vivo
(1,6%), Bradesco (1,5%), Schincariol
(1,4%), Orno (1,3%) e Toddy (1,3%).

Bradesco, Johnson's e Toddy são as
novidades no ranking de propagandas
preferidas no mês de junho. Do total de

Comercial da loção Soft Lotion, da JohnsorTs &
Johnson's: marca volta ao ranking

entrevistados, 12,5% disseram não lem-
brar de marcas nos comerciais de TV e
24,5% não souberam apontar sua pro-
paganda favorita.




