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Indicadores qualitativos (escala de 0 a 200 (1))

Desempenho Médio BBB 12(3)
Parâmetro  

Reality Shows (2)

 Indicadores 
em destaque 
para Big 
Brother 
Brasil 12

145
145
120 (1) Quanto mais 

próximo de 200, melhor 
o indicador  
(2) Média dos 
indicadores 
qualitativos para 
Reality Shows  
(3) Média dos três 
meses de medição 
(janeiro, fevereiro e 
março)

134
112
146
111
141
154

Presente desde a edição passada do 
rea lity show, Carrefour foi a marca 

que obteve o melhor desempenho mé-
dio em retenção de merchandising na 12a 
edição do Big Brother Brasil, exibido pe-
la Rede Globo no primeiro trimestre do 
ano. A marca da rede de supermercados 
entrou com ações contextualizadas em 
uma das mais importantes etapas, a com-
pra de alimentos pelos participantes, fi-
cando na liderança do ranking em feve-
reiro e março (28% cada).

Fiat e Guaraná Antarctica, anuncian-

datafolha prm

O vencedor do BBB 12
Carrefour foi a marca mais lembrada em ações de merchandising no reality show

Agrado 147
Credibilidade 143

Diferenciação 137

Relevância 106
Execução 140
Contextualização 150  

Adequação 145

Persuasão 132

Impacto 109

tes tradicionais do programa, tanto nas 
provas do líder como no cotidiano dos 
participantes, figuraram no segundo lu-
gar, com desempenho médio de 16,7% e 
15,3%, respectivamente. Niely e Honda fi-
caram em um terceiro patamar, com de-
sempenho médio que varia entre 10% e 
7%. Neste grupo, Honda apresentou os-
cilação negativa em recall espontâneo na 
última medição: de 13% em fevereiro pa-
ra 7% em março.

Vale registrar que Olympikus, anun-
ciante a partir de fevereiro, conseguiu 

Base: Telespectadores habituais de Big Brother Brasil 12 (Vide metodologia)
(1) O ranking segue o critério de incluir as dez primeiras marcas em MARÇO. Neste ranking há alguns empates técnicos.
(2) Para definir o ranking  de MARÇO foi utilizado o teste estatístico Z (teste de proporções).
(3) Marcas que entraram no Big Brother Brasil 12 no mês de março
(4) Projeção aproximada – Telespectadores habituais de Big Brother Brasil 12: 3.342.904
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Indicadores  
qualitativos
Escala de concordância de cinco pon-
tos, com as seguintes frases:
Impacto — presto mais atenção às 
marcas. Agrado — gosto de propagan-
das. Credibilidade — as propagandas 
ou promoções têm mais credibilidade.  
Diferenciação — as marcas passam 
a ideia de ser melhores.  Adequação 
— as propagandas combinam com o 
programa. Execução — as propagan-
das mostram melhor os benefícios 
do produto. Relevância — as propa-
gandas dizem algo importante para 
você. Persuasão — tenho vontade 
de comprar as marcas dos produtos. 
Contextualização — 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, 20% do material de cada pesquisador.

Universo
1ª medição 2ª medição 3ª medição

Amostra Margem de erro** Amostra Margem de erro** Amostra Margem de erro**

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

609 4 p.p. 602 4 p.p. 610 4 p.p.

Telespectadores* do programa BBB 12, com 
16 anos ou mais, residentes na cidade de SP.

202 7 p.p. 195 7 p.p. 233 7 p.p.

(*) Assistiram, mesmo que de vez em quando, ao programa Big Brother Brasil, no mês de _________.
(**) Margem de erro máxima, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%. 

Data de campo
a coleta de dados foi realizada nos dias: 1ª medição 2ª medição 3ª medição

2012 2 e 3 de fevereiro 5 e 6 de março 3 e 4 de abril

Telespectadores Big Brother Brasil 12 (em %)

m
a

r
ço

Masculino Feminino 16 a 25 
anos

26 a 40 
anos

41 a 55 
anos

56 anos 
ou mais Fundamental Médio Superior A/B C D/E

% 33 42 45 40 31 35 41 37 33 39 39 26

Base 290 320 143 194 155 118 234 263 113 267 290 53

fe
ve

r
ei

r
o Masculino Feminino 16 a 25 

anos
26 a 40 

anos
41 a 55 

anos
56 anos 
ou mais Fundamental Médio Superior A/B C D/E

% 28 36 41 35 30 22 32 34 32 33 33 30

Base 289 313 132 202 149 119 221 258 123 274 293 35

ja
n

ei
r

o Masculino Feminino 16 a 25 
anos

26 a 40 
anos

41 a 55 
anos

56 anos 
ou mais Fundamental Médio Superior A/B C D/E

% 30 36 36 36 30 27 29 37 32 36 33 23

Base 285 324 133 201 149 126 226 252 131 293 271 45

janeiro

fevereiro

março

33 2,9
milhões

32 2,8
milhões

38 3,3 
milhões

(%) (000) Projeção 
(aproximada) (1)

(1) População paulistana 16 anos ou mais: 8.797.116
Fonte: IBGE (CENSO 2010 – Estimativa 2011)
Base: População 16 anos ou mais, todas as classes econômicas
Pergunta: Você assistiu ao programa Big Brother Brasil no último mês, isto é, no mês de _________?

Indicadores quantitativos (resposta espontânea e múltipla)
Ranking das marcas mais lembradas em março/12 (1)

desempenho médio de 3%, participan-
do da lista das dez marcas mais lembra-
das no mês de março. Omo, Fusion e Ba-
tavo, que estiveram presentes durante os 
três meses de veiculação do programa, re-
gistraram desempenho médio entre 1% 
e 2% e constaram entre as dez mais lem-
bradas. De um total de 14 marcas anun-
ciantes durante todo o BBB12, todas fo-
ram lembradas espontaneamente em al-
guma das três medições.

Em março, mês em que o programa 
terminou, observou-se oscilação posi-

tiva de seis pontos percentuais na taxa 
de telespectadores, alcançando 38%. Ou 
seja, aproximadamente 3,3 milhões de 
paulistanos com 16 anos ou mais acom-
panharam o desfecho do reality show da 
Rede Globo. Entre os que assistiram ao 
programa, foi maior a participação do 
público feminino e dos mais jovens (16 
e 40 anos). 

Os indicadores qualitativos (que me-
dem o grau de afinidade entre as ações e 
os programas) que se destacaram são con-
textualização (150), agrado (147), adequa-
ção (145) e credibilidade (143). Ou seja, 
as ações de merchandising inseridas no 
BBB12 combinam com o programa, pas-
sam maior credibilidade e os telespecta-
dores gostam das propagandas e da forma 
como as inserções acontecem. Vale no-
tar que as ações de merchandising nes-
te programa apresentaram maior perfor-
mance no indicador persuasão (vontade 
de comprar), na comparação com o pa-
râmetro de reality shows.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1508, p. 33, 7 maio 2012.




