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Empate técnico 
Casas Bahia, Extra, Orno e Coca-Cola 
são as mais lembradas de agosto 

Casas Bahia, Extra, Orno e Coca-Co-
la dividem a liderança em recall de 

marcas na televisão no mês de agosto, 
de acordo com a pesquisa Lembrança 
de Marcas em Propagandas na TV, rea-
lizada pelo Datafolha e publicada com 
exclusividade por Meio & Mensagem. 
Destaque para Vivo, que volta à lista 
das preferidas e mais lembradas após 
breve ausência. 

Empatadas estatisticamente, Casas 
Bahia (8,9%), Extra e Omo (6,6% cada), 
além de Coca-Cola (6,1%), ocupam a pri-
meira posição no ranking de lembrança 
em agosto. Sem sofrer variação signifi-
cativa, Casas Bahia mantém a colocação 

do mês anterior, enquanto Extra e Omo 
oscilam positivamente e sobem uma po-
sição. Aqui a evidência fica por conta de 
Coca-Cola, que retorna após um mês de 
afastamento. 

O segundo lugar é formado por seis 
marcas: Vivo (5,9%); Skol (5,4%); Cla-
ro (4,4%); Dolly (4,1%); Carrefour e No-
va Schin/Schincariol (3,9% cada). Sem 
grandes oscilações nas taxas, Skol, Cla-
ro e Dolly continuam no mesmo pata-
mar de julho. Vale ressaltar que Vivo vol-
ta a figurar no ranking após um mês de 
ausência, enquanto Carrefour e Nova 
Schin/ Schincariol voltam após cinco 
meses afastados. 

No mês dos pais, cinco marcas divi-
dem a preferência por propagandas na 
TV entre os paulistanos: Skol (3,6%); Dolly 
(3%); Nova Schin/Schincariol (2,6%); Vivo 
(2,4%) e Coca-Cola (2,1%). Sem alterações 
expressivas nos percentuais, Skol, Dolly e 
Coca-Cola garantem o lugar em relação 
ao mês anterior. Os importantes são Vivo 
e Nova Schin/ Schincariol, que reapare-
cem após um e dois meses de ausência. 

Na segunda posição, outras cinco mar-
cas fecham o ranking das preferidas: Ca-

sas Bahia (1,7%); Hyundai e Extra (1,5% 
cada); Claro (1,4%); Brahma e Net (1,3% 
cada). Casas Bahia e Net permanecem no 
patamar do mês anterior, enquanto Extra 
desce um nível. Claro, Brahma e Hyun-
dai voltam à lista após breve período de 
afastamento. 

Do total de entrevistados, 20,2% disse-
ram não lembrar de marcas em comer-
ciais de TV nos últimos 30 dias. O mes-
mo percentual não apontou uma propa-
ganda predileta. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1528, p. 26-27, 24 set. 2012.




