As queridinhas do público
A ampliação do índice de lembrança
de Casas Bahia e a liderança isolada
de Coca-Cola na lista dos comerciais
favoritos do público paulistano são os
destaques da rodada relativa ao mês de
julho da pesquisa Lembrança de Marcas
na Propaganda de TV, realizada pelo
Datafolha e publicada com exclusividade
pelo Meio & Mensagem.
Com crescimento de 4,7 pontos, Casas
Bahia (17,8%) passa a figurar sozinha na
primeira posição do ranking de lembrança
do mês. Com essa movimentação e uma
pequena oscilação negativa de 1,3 ponto
percentual, Coca-Cola (13,2%) perde
uma posição e fica em segundo lugar.
Na terceira posição surgem, empatadas, seis marcas: Brahma (7,2%), Bombril
(6,4%), Omo (6,2%), Antarctica (5,9%),
Carrefour (5,5%) e Skol (5,2%). Na comparação com o mês anterior, Brahma teve
a maior queda (4,2 pontos percentuais)
em relação às marcas mais lembradas,
perdendo duas posições. Bombril e Skol

mantêm percentuais
equivalentes, enquanto
Orno e Antarctica oscilam positivamente (1,1
e 1,5 ponto percentual,
respectivamente).
Carrefour, após ausência em junho, volta
a compor o ranking.
Na quarta posição estão duas marcas: Extra
e Dolly (4,6% cada),
que também retornam,
situando-se entre as
dez primeiras marcas
mais lembradas.
Coca-Cola (7,1%)
mantém percentual Comercial de Coca-Cola: marca favorita pelo segundo mês consecutivo
equivalente ao da rodada anterior e lidera o ranking de pre- lembrada pelas propagandas de móveis e
ferência em propagandas em julho, pelo eletrodomésticos. Já a montadora, apesar
segundo mês consecutivo. Casas Bahia de recuar 1,1 ponto percentual, figura
(3,6%) e Ford (2,4%) dividem a vice- novamente na segunda posição.
liderança, sendo que a varejista é mais
A lista das propagandas favoritas do

público se completa com Ypê
(1,9%), Fiat, Skol e Antarctica
(1,8% cada), Brahma (1,5%),
Bombril (1,3%), Dolly, Kia,
Volkswagen e TIM (1,1% cada).
Os "bonitões" mantêm Bombril
entre as mais lembradas e preferidas, graças à campanha "Ô, lá em
casa!", estrelada por Cauã Reymond, Rodrigo Hilbert, Rodrigo
Lombardi e Malvino Salvador.
Na lista das favoritas, vale
destacar ainda a presença de
Kia, que aparece pela primeira
vez entre as marcas preferidas,
bem como o retorno de Ypê e
TIM, após cerca de dois anos.
Além disso, Brahma passa do
segundo para o terceiro lugar,
ao recuar 3 pontos percentuais. Do total
de entrevistados, 16,9% não lembram
de marcas na propaganda de TV nos
últimos 30 dias e 23,3% não apontaram
sua preferida.
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