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Recall de A GAZETA: a festa das mais lembradas
Iniciativa considerada um dos principais termômetros do mercado
pesquisou 13 segmentos
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"Com alegria recebemos o Recall. Gostaria de
dividi-lo com nossos 340 funcionários, sem eles
seria impossível" 
Henrique Tommasi, Proprietário do Tommasi
Laboratório 
 
"O Recall consolida o trabalho da Vale como
empresa socialmente responsável. Estamos no
caminho certo" 
Fábio Brasileiro, Diretor de Navegação da Vale 
 
"Esse prêmio é muito importante. É o 19º Recall e
a 19ª vez que ganhamos, estamos mantendo  
a qualidade" 
Maria Izabel Braga Ferlin, Diretora da sal globo 
 
"O Recall reconhece um trabalho de 22 anos. É o
único prêmio que mostra a solidificação da
marca" 
Jony Motta, Centro Educacional Charles Darwin

Abdo Filho 
afilho@redegazeta.com.br 
 
A noite de quarta-feira foi de festa. O jornal A GAZETA
entregou, pela 19ª vez consecutiva, o Prêmio Recall que
revela as marcas mais lembradas pelo consumidor
capixaba. Sessenta e nove executivos e empresários
saíram do Centro de Convenções de Vitória, em Santa
Lúcia, levando a premiação para casa.  
 
Neste ano, foram 13 segmentos pesquisados,
envolvendo 69 categorias, e centenas de empresas
foram citadas pelos consumidores do Espírito Santo. Os
ganhadores do Recall 2011 foram eleitos por meio de
uma pesquisa de opinião realizada pelo Instituto Futura.
No total, 2,8 mil pessoas foram entrevistadas em toda a
Grande Vitória e no interior do Estado.  
 
O Recall de A GAZETA é tido como um dos principais
termômetros do mercado publicitário do Espírito Santo.
"É verdadeiramente um termômetro. Por meio dele nós,
agências de publicidade, e os clientes sabemos se o
trabalho está ou não no caminho certo, se a sociedade
estão ou não aprovando a nossa atuação. O Recall de A
GAZETA foge do achismo, é a percepção real do que de
fato está acontecendo", assinala Sylviene Cani Motta,
sócia da Aquatro Comunicação e Marketing. 
 
Neste ano, no quesito Top of Mind, que independe do segmento de atuação, Omo e Coca-Cola foram as marcas
mais lembradas pelo público capixaba. 
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21:29 Wal-Mart classificada como maior empresa do
mundo

21:16 Corpo do menino Juan é enterrado em Nova
Iguaçu, no Rio de Janeiro

21:03 Exportações brasileiras de café sobem 77% em
valor no 1º semestre

20:53 Pacientes podem ter morrido de frio em hospital
de São Paulo

20:01 Início do governo Dilma Rousseff é o pior da
história, diz PSDB
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21:29 Wal-Mart classificada como maior empresa do
mundo

21:16 Corpo do menino Juan é enterrado em Nova
Iguaçu, no Rio de Janeiro

21:03 Exportações brasileiras de café sobem 77% em
valor no 1º semestre

20:53 Pacientes podem ter morrido de frio em hospital
de São Paulo

20:01 Início do governo Dilma Rousseff é o pior da
história, diz PSDB

19:59 Empresas terão de vender meia-entrada pela
internet

19:57 Sirkis rebate nota do PV e critica falta de
renovação

19:55 Chegada de ativistas pró-palestinos põe Israel
em alerta

15:34 Seis unidades capixabas de ensino superior têm
'aprovação zero', divulga OAB

10:16 Dani Sperle revela: 'Adriano seria o namorado
perfeito'

21:40 'Já recebi propostas, mas nunca fiz programa',
diz Nicole Bahls no Paparazzo

21:55 Peguete que nada! Ronaldinho Gaúcho é vítima
de papagaio de pirata em boate

19:49 Juliana Diniz rebate amiga de Ronaldinho
Gaúcho pelo Twitter

00:55 Tortura: um fantasma que ainda assombra as
cadeias capixabas

15:02 Escola estadual cria 'sala dos reprovados' para
adolescentes de Vila Velha

12:31 Galeria de fotos: Dani Sperle, suposto affair de
Adriano

15:49 Desportiva perto de anunciar 'pacote' do Aracruz
para a Copa Espírito Santo

12:06 Desportiva lança campanha para resgatar a força
do futebol

10:42 Torcedor fanático e com duas Copas do Mundo
'currículo', capixaba vai para sua segunda Copa
América

11:44 'Berço' de Neymar e Phillipe Coutinho, Copa
Brasil sub-17 de futebol começa no próximo dia
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