
Propaganda de verão
Casas Bahia é a mais lembrada, mas
bebidas predominam no ranking de recall

Pelo sétimo mês consecutivo,
Casas Bahia se mantém isolada
na liderança em recall de marcas
em comerciais na televisão, entre
os paulistanos, segundo a rodada
de janeiro da pesquisa Lembran-
ça de Marcas na Propaganda de
TV, realizada pelo Datafolha e
publicada com exclusividade por
Meio & Mensagem. A novidade
é a ascensão de Skol, que cresce
em lembrança e surge como a
preferida do público.

Na lista das propagandas

com maior índice de recall, Ca-
sas Bahia lidera com vantagem,
sendo citada por 24,6% dos en-
trevistados. No segundo patamar
encontram-se tecnicamente em-
patadas as marcas Skol (14,4%)
e Brahma (11,3%), sendo que
esta última sofre a maior queda
em lembrança do mês: 8,5 pon-
tos percentuais. Em contrapar-
tida, Skol acresce seus índices
em 4,4 pontos percentuais em
relação à medição anterior.

Coca-Cola (9,7%) fica com a

terceira colocação no ranking.
Outras marcas presentes entre
as dez mais lembradas no mês
de janeiro são Lojas Marabraz
(7%), Sol (6,7%), Extra e
Carrefour (6,3% cada), Nova
Schin/Schincariol (5,8%) e
Kaiser (4,6%). Além da Skol,
Sol também registra movi-
mento positivo, de 4,2 pontos
percentuais.

No ranking das propagandas
preferidas, após oito meses
consecutivos de empate técnico

Comercial da cerveja Skol: preferido do público no mês de janeiro

entre várias marcas na primeira
posição, Skol (7,1%) é a líder
isolada, registrando também o
maior acréscimo do mês: 4,3
pontos percentuais.

Compondo a segunda posição
aparecem Casas Bahia (4,3%),
Brahma (3,4%) e Coca-Cola (3%).
Em relação ao mês anterior, a
varejista e a cerveja sofrem movi-
mento negativo de 2 e 1,7 pontos
percentuais, respectivamente.

A lista das dez preferidas em

propaganda na TV se completa com
Nova Schin/Schincariol (2,1%),
Carrefour (l,8%), Ford e Sol (l ,6%
cada), Dolly (1,5%) e Pampers
(1,3%). Neste último grupo, vale
destacar Pampers como novidade
em preferência no ranking.

Do total de entrevista-
dos, 15,2% não lembram de
marcas na publicidade em
televisão nos últimos 30 dias
e 27,2% dizem não ter uma
propaganda favorita.

Perguntas: Você costuma assistir à televisão mesmo que de vez em quando? Quais marcas você lembra de ter visto em propagandas na TV nos últimos 30 dias? Quais outras?
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