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Escala de concordância de 5 pontos, 
com as seguintes frases:
Impacto — eu presto mais atenção 
nas marcas. Agrado — eu gosto de 
propagandas. Credibilidade — as 
propagandas ou promoções têm 
mais credibilidade. Diferenciação — 
as marcas passam a ideia de serem 
melhores.  Adequação — as propa-
gandas combinam com o programa.  
Execução — as propagandas mostram 
melhor os benefícios do produto. 
Relevância — as propagandas di-
zem algo importante para você.  
Persuasão — eu tenho vontade de 
comprar as marcas dos produtos.  
Contextualização — eu gosto da forma 
como as propagandas acontecem.

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
1a medição 2a medição

Amostra Margem  
de erro** Amostra Margem  

de erro**
População em geral, a partir de 16 anos,  
residente na cidade de São Paulo 600 4 p.p. 607 4 p.p.

Telespectadores* do programa BBB11, com 16 anos 
ou mais, residentes na cidade de São Paulo 222 7 p.p. 224 7 p.p.

*Assistiram, mesmo que de vez em quando, ao programa BBB11 no mês de fevereiro/2011.
**Margem máxima 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 1 e 2 de março de 2011.
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% 37 40 46 39 37 29 37 41 38 38 40 38

Base 285 322 159 207 139 102 212 289 106 255 307 45

Projeção
(aproximada*)  

3,2 milhões

36% 
Janeiro

39% 
Fevereiro

PRM Big Brother Brasil 11 — Fevereiro/ 2011 - Hábito de assistir (em %)Indicadores qualitativos

Indicadores qualitativos (escala de 0 a 200*)

Telespectadores

Base: Telespectadores habituais do Big Brother Brasil 11.
Pergunta: Você assistiu ao programa Big Brother Brasil 11 no último mês?
*População paulistana com 16 anos ou mais: 8.084.830. Fonte: IBGE (Censo 2000/estimativa 2009).
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Base: Telespectadores do programa BBB11. 
* O ranking segue o critério de incluir as dez primeiras marcas em fevereiro. Neste ranking, há alguns empates técnicos.
** Para definir o ranking de fevereiro foi utilizado o teste estatístico Z (teste de proporções).
*** Marcas que entraram no BBB11 no mês de fevereiro.

Indicadores quantitativos  
(Resposta espontânea e múltipla, em %)

 
Carrefour Guaraná Fiat Niely Knorr Kibon Samsung Gillette*** Honda*** Ipanema
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Base: Telespectadores do programa BBB11 em fevereiro/2011 — 234 entrevistas.
*Quanto mais próximo de 200, melhor o indicador.

Carrefour e Antarctica são 
as novidades em termos de 
merchandising no Big Brother 
Brasil 11, transmitido diaria-
mente pela Rede Globo. Entre as 
marcas que realizaram ações de 
merchandising no reality show, 
o destaque fica para a rede de 
supermercados (com 22,5% das 
menções), marca estreante no 
programa, e o guaraná (19,5%), 
que juntos dividem a liderança 
como as marcas mais lembradas 
em fevereiro. 

Fiat (12,9%), que liderava 
em janeiro, e Niely (7,5%) 
ocupam a segunda posição no 

ranking. Entre as quatro marcas 
mais lembradas no bimestre, 
Antarctica tem o melhor desem-
penho: média de 22,8%, ante 
18,4% da Fiat. Com taxas bem 
inferiores às líderes, o terceiro 
grupo é formado por Knorr, Ki-
bon, Samsung, Gillette, Honda 
e Ipanema, com retenção que 
varia entre 4,8% e 2,6%.

Quatro a cada dez paulistanos 
acompanharam o BBB11 no mês 
de fevereiro – aproximadamente 
3,2 milhões de telespectadores. 
Entre os segmentos, o maior 
alcance do programa (46%) é 
observado entre os mais jovens 

(16 a 25 anos). Vale mencionar 
o aumento significativo na pe-
netração do programa, entre os 
pertencentes às classes D e E, 
de 17%, registrados em janeiro, 
para 38% no levantamento atual.

Para os indicadores quali-
tativos (que medem o grau de 
afinidade entre as ações e os 
programas), nota-se crescimento 
na aprovação para praticamente 
todos os atributos de avaliação 
das ações de merchandising, 
sendo que agrado, credibilidade, 
adequação, execução e contex-
tualização alcançam os maiores 
índices de aprovação. 

Reality show das marcas
Carrefour e Antarctica entre as mais lembradas do BBB 11

Desempenho médio no BBB11 (considera os meses com ações)

Janeiro/2011
Fevereiro/2011
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1451, p. 56, 21 mar. 2011.




