
Como vem acontecendo nos últimos 
quatro meses, Casas Bahia e Skol apa

recem no topo do ranking na pesquisa 
Lembrança de Marcas em Propagandas 
na TV, realizada pelo Datafolha e publi
cada com exclusividade por Meio & Men
sagem. O destaque na rodada relativa a 
janeiro fica por conta da volta de Omo e 
Havaianas entre as de maior recall e de 
Sky como uma das preferidas do públi
co paulistano.

No primeiro mês de 2013, Casas Bahia 
permanece na liderança da lista de pro
pagandas mais lembradas, com 15,3% 
das menções dos entrevistados, empata
da estatisticamente com Skol (12,4%). Em 
relação ao mês anterior, a rede varejista,

apesar de ligeira queda, permanece em 
primeiro lugar, enquanto Skol, com osci
lação positiva, sobe um degrau.

Três marcas dividem a segunda po
sição, sendo uma de telefonia e duas de 
bebidas: Nova Schin/ Schincariol (9%), 
Claro (8,2%) e Brahma (7,5%). A primei
ra mantém taxa e colocação, enquanto a 
segunda cresce na lembrança e ambas 
melhoram suas posições.

Fechando o ranking aparecem Omo 
(5,8%), Extra (5,7%), Dolly (5,6%), Coca-Co- 
la (4,6%) e Havaianas (4,1%). A novidade é 
a presença de Omo e Havaianas, que vol
tam a compor a lista das mais lembradas, 
após dois meses de ausência, e a queda 
de Coca-Cola, depois de dois meses con

secutivos ocupando a segunda colocação.
Com a mesma tendência de dezem

bro, Nova Schin/ Schincariol (5,6%) e Skol 
(5,3%) continuam dividindo a preferên
cia dos paulistanos em janeiro. Sete mar
cas, estatisticamente empatadas, dividem 
a segunda colocação: Dolly (2,8%), Cla
ro (2,3%), Casas Bahia (2,2%), Havaia
nas (1,8%), Itaipava (1,8%), Extra (1,8%) 
e Brahma (1,5%).

Havaianas e Itaipava, com ligeira varia

ção positiva em suas taxas, sobem uma 
posição. Extra retorna depois de quatro 
meses ausente. Em termos de preferência, 
a novidade fica a cargo das marcas que 
compõem o terceiro lugar: Omo (1,1%) e 
Sky (1,1%) voltam a figurar na lista após 
seis e 17 meses, respectivamente. Do to
tal de entrevistados, 18,1% disseram não 
lembrar de marcas na propaganda de TV 
nos últimos 30 dias e 23,4% não aponta
ram uma propaganda preferida.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1548, p. 18-19, 25 fev. 2013.




