
Cervejas sempre em alta
Brahma e Skol se destacam em recall e preferência na propaganda de TV

Casas Bahia permanece como líder pela
terceira vez seguida em 2011, segun-

do a rodada relativa a maio da pesquisa
Lembrança de Marcas na Propaganda de
TV, realizada pelo Datafolha e publicada
com exclusividade por Meio & Mensa-
gem. O destaque fica para Skol, que há
dez meses consecutivos se mantém co-

mo marca preferida em comerciais de te-
levisão pelos paulistanos.

Apesar de discreta flutuação negativa
no mês de maio, Casas Bahia (com 10,5%
das citações dos entrevistados) destaca-se
em primeiro lugar em recall de propagan-
da na TV. Junto com ela, estatisticamente
empatadas na liderança estão Skol (8,3%),

Brahma (7,8%) e Orno (7,6%). Em relação
a abril, essas três marcas melhoram suas
posições no ranking: Skol e Brahma ocu-
pavam o segundo lugar e Orno, o terceiro.

Num segundo patamar encontram-se
Coca-Cola (6,6%), Volkswagen (6%), TIM
(4,9%), Extra (4,7%) e Carrefour (4,6%).
No mês passado, Coca-Cola e Extra ocu-

Comercial de Skol: líder em preferência há dez meses

pavam a terceira posição; Volkswagen
e TIM retornam ao ranking após sete
meses, tendo ficado, respectivamente,
um ano e seis meses ausentes. Fechan-
do a lista aparece Hyundai (3,7%), com
percentual e posição semelhantes ao
mês passado.

No quesito preferência, Skol (5%) e
Brahma (3,1%) encabeçam a lista em
maio. Destaque para Brahma, que so-
be um degrau na classificação em rela-
ção ao mês passado, mas principalmen-
te para Skol, líder em preferência desde
agosto de 2010.

Em seguida aparecem, muito próximas,
Volkswagen (2,7%), Coca-Cola (2,1%),
Pepsi (2,1%), Hyundai (1,9%), Casas Bahia
(1,8%), Carrefour (1,8%), Dolly (1,7%) e
TIM (1,5%). Destas, Volkswagen, Coca-
Cola, Casas Bahia e Dolly ocuparam o se-
gundo lugar também no mês de abril. Já
Pepsi e Carrefour voltam ao ranking das
dez primeiras após mais de dois anos de
ausência e TIM, depois de quatro meses.

Vale ressaltar que, de um mês para ou-
tro, o índice de entrevistados sem preferên-
cia de marcas diminui cerca de seis pon-
tos percentuais. Do total, 18,3% disseram
não se lembrar de marcas na propagan-
da de TV nos últimos 30 dias e 21,8% não
apontaram uma propaganda preferida.

Lembrança de marcas em propagandas na TV em maio de 2011 (%)



Lembrança de marcas nas propagandas de TV %

Metodologia
TÉCNICA: pesquisa
quantitativa co m abordagem
pessoal em ponto de fluxo,
com estratificação por
sexo e idade. As entrevistas
foram realizadas mediant e
aplicação de questionário
estruturado.

UNIVERSO: população, em
geral, a partir de 16 anos,
residente na cidade de São
Paulo.
AMOSTRA: total de 612
entrevistas.
CHECAGEM: cobre no mínimo
30% do material de cada
pesquisador.

Preferência de marcas nas propagandas de TV %

OBSERVAÇÃO:
estatisticamente, o resultado
obtido que tem a margem
de erro máxima é o que se
aproxima de 50%. À medida
que os resultados obtidos se
afastam dos 50%, a margem
de erro diminui.

SOBRE 0  30 SEGUNDOS
Ferramenta do Instituto
de Pesquisas Datafolha
elaborada com o objetivo
de monitorar o desempenho
das marcas em propagandas
de TV entre a população
da cidade de São Paulo.
Traz dados referentes ao

total de peças veiculadas e
segmentadas po r categorias
de produtos. Para obter
informações adicionais ,
entrar em contato pelo site
www.datafolha.com.br.

DATA DE CAMPO: 1", 2 e 3 de
junho de 2011.
Margem de erro máxima para
o total da amostra: quatro
pontos percentuais para mais
ou para menos, dentro de um
nível de confiança de 95%.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem , São Paulo, p. 24-25, 27 jun. 2011.




