
Segmento Fiat Vivo Sky Per-
digão Sebrae TAM Palm Nex-

tel Base

16 a 25 anos 20 23 9 - 4 5 5 4 53

Classes A/B 28 18 3 4 4 3 3 - 56

335 mil pessoas, 
aproximadamente

314 mil pessoas,  
aproximadamente 

Indicadores quantitativos (Resposta espontânea e múltipla, em %)

Indicadores qualitativos (Escala de 0 a 200*)

*quanto mais  
próximo de 200,  
melhor o indicador
**base de dados PRM 

Base: 
Telespectadores  
do programa  
Aprendiz 6 – 
Universitário  
(Maio/09) — 
153 entrevistas

Base:  
Telespectadores  
do programa  
Aprendiz 6 –  
Universitário  
(Maio/09) —  
153 entrevistas

Maiores 
variações

.4122 de junho de 2009

INDICADORES
D A T A F O L H A / M & M

Fiat e Vivo são as marcas mais 
lembradas em ações de merchandi
sing no programa Aprendiz 6 – Uni
versitário, segundo pesquisa rea
lizada no início de junho, logo após 
o término do programa. O estudo 
Painel de Retenção em Merchan
dising é realizado pelo Datafolha 
com telespectadores maiores de 16 
anos, residentes na cidade de São 
Paulo (ver box Metodologia). 

O Aprendiz é um reality show 
produzido há cinco anos pela TV 
Record, em coprodução com a 
Fremantle Media. O apresentador 
Roberto Justus tem a missão de 
encontrar grandes talentos brasi
leiros, que concorrem a contratos 
no grupo de empresas comandadas 
pelo empresário, seguindo o forma
to original norteamericano.

O Aprendiz 6 – Universitário 
foi a sexta temporada. Depois de 
duas edições (Aprendiz 4 e 5) 
premiando o vencedor com uma 
sociedade, na sexta os candidatos, 
todos universitários, concorreram a 
um contrato de trainee na agência 
Y&R, com bolsa mensal de R$ 10 mil 
e prêmio de R$ 1 milhão. A estreia 
ocorreu em 9 de abril, com término 
em 28 de maio.

Pouco mais de um quarto dos 
paulistanos com 16 anos ou mais 
(26%), declara ter assistido ao pro
grama, mesmo que de vez em quan
do. O hábito de assistir à atração é 
maior quanto mais jovem e mais 
escolarizado é o telespectador. 

Com 16% e 15% das menções, 
respectivamente, Fiat e Vivo são as 
marcas com maior recall espontâ
neo em ações de merchandising no 
programa. Com taxas bem menos 

Merchandising de resultados
Fiat e Vivo obtêm maiores índices de recall no reality show da Record O Aprendiz 6 - Universitário

Metodologia

Técnica
Pesquisa quantitativa, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. As 
entrevistas foram realizadas mediante aplicação de questionário estruturado.  
A checagem cobriu, no mínimo, 30% do material de cada pesquisador.

Universo Amostra Margem de erro**

População em geral, a partir de 16 anos,  
residente na cidade de São Paulo 600 4 p.p.

Telespectadores do programa  
Aprendiz 6 – Universitário, com 16 anos ou mais,  
residentes na cidade de São Paulo*

153 8 p.p.

*assistiram mesmo que de vez em quando ao programa Aprendiz 6 – Universitário, no mês de maio de 2009     **margem 
de erro, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95% 

Data de campo
A coleta de dados foi realizada nos dias 2 e 3 de junho de 2009. 

Pergunta: Você assistiu mesmo que de vez em quando ao programa Aprendiz 6 – Universitário no mês de maio?
*população paulistana 16 anos ou mais: 8.050.357 
Base: População de 16 anos ou mais, todas as classes econômicas — 600 entrevistas
Fonte: IBGE (Censo 2000/estimativa 2008)

Mascu-
lino

Femi- 
nino

16 a 25 
anos

26 a 40 
anos

41 a 55 
anos

56 anos 
ou mais

Funda-
mental

Mé-
dio

Supe-
rior

A/B C D/E

27 25 34 27 22 15 19 27 37 24 28 20
276 324 156 205 140 99 235 265 100 243 305 52Base

Aproximadamente:  
2,09 mi pessoas*➨

encorpadas que as líderes também 
são mencionadas as marcas Sky 
(5%), Perdigão (2%), Sebrae (2%), 
TAM (2%), Palm (2%), Lukscolor 
(1%) e Nextel (1%). Doritos Lo
vers, Shell e Fnac, apesar das ações 

contextualizadas no programa, não 
receberam citações. 

Vale notar que Fiat e Vivo 
estiveram presentes no Aprendiz 
6 em merchandising e também 
como patrocinadores oficiais. Elas 

apresentaram desempenho equi
valente ao obtido em outro rea
lity show, o Big Brother Brasil 9. 
Fiat se destacou nos últimos dois 
meses do BBB9 (em março, com 
21%, e abril, com 20%) e Vivo, 
nos dois primeiros meses (janeiro, 
com 13%, e fevereiro, com 12%).

Nos indicadores qualitativos, que 
medem o grau de afinidade entre as 
ações e os programas, O Aprendiz 6 

apresenta melhores resultados em 
credibilidade (157), adequação (157) 
e execução (152). A escala vai de 
zero a 200 e, quanto mais próximo 
de 200, melhor a avaliação. Em re
lação ao parâmetro de “programas 
de variedades”, todos os indicadores 
qualitativos do reality show obti
veram desempenho superior, com 
destaque para adequação (157), 
relevância (123) e execução (152).

Construção dos índices
(top two boxes – bottom two boxes) + 100 = Índice de desempenho

1
Discorda 

totalmente

2
Discorda 
em parte

3
Não concorda
nem discorda

4
Concorda
em parte

5
Concorda 

totalmente

Ponto médio

bottom two boxes top two boxes

– +

AGRADO — Eu gosto de propagandas 
dentro do programa.
CREDIBILIDADE — As propagandas 
ou promoções feitas dentro do 
programa têm mais credibilidade.
PERSUASÃO — Eu tenho vontade de 
comprar as marcas dos produtos 
que são apresentadas no programa.
DIFERENCIAÇÃO — As marcas 
apresentadas no programa passam 
a ideia de serem melhores.

IMPACTO — Eu presto mais atenção às 
marcas apresentadas no programa.
ADEQUAÇÃO — As propagandas 
dentro do programa combinam  
com ele.
RELEVÂNCIA — As propagandas 
dentro do programa dizem algo 
importante para você.
EXECUÇÃO — As propagandas dentro 
do programa mostram melhor os 
benefícios do produto.

Construção dos indicadores qualitativos
Escala de concordância de cinco pontos, com as seguintes frases
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Text Box
Anúncio

Text Box
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