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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
Janeiro/13 Fevereiro/13 Março/13

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.

606 4 p.p. 618 4 p.p. 605 4 p.p.

Telespectadores* do programa BBB13, 
com 16 anos ou mais, residentes na 
cidade de São Paulo.

194 7 p.p. 224 7 p.p. 225 7 p.p.

Data de campo
A coleta de dados foi realizada nos dias:  
janeiro: 4 e 5 de fevereiro de 2013/fevereiro: 4 e 5 de março de 2013/março: 2 e 3 de abril de 2013
(*) Assistiram mesmo que de vez em quando ao programa BBB13, no mês anterior ao da coleta de dados.
(**) Margem de erro máxima, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%. 

Presente desde a 11a edição, Carrefour 
foi a marca mais lembrada em ações 

de merchandising no reality show Big Bro-
ther Brasil 13, exibido entre janeiro e mar-
ço pela Rede Globo. De acordo com o Pai-
nel de Retenção de Merchandising, do 
Datafolha, a rede varejista recebeu 34,3% 
das menções e obteve o melhor desem-
penho. A marca manteve ações contextu-
alizadas em uma importante etapa — a 
compra de alimentos pelos participantes 
— e conquistou a liderança nos três me-
ses do programa. 

Guaraná Antarctica (23,5%) se mantém 
no segundo lugar do ranking, enquanto 
Fiat (11,3%) e Garnier (9,2%) ficam na ter-
ceira posição. Neste último grupo, vale 
destacar que Garnier apresentou cresci-
mento em retenção e subiu uma posição 
no ranking, enquanto Fiat manteve suas 
taxas no mesmo patamar durante os três 
meses do BBB.

A quarta posição é formada pelas mar-
cas Omo (5,3%) e Chocolates Brasil Ca-
cau (2,5%). As demais marcas presentes 
no ranking são Panasonic (1,8%), L’Oréal 
(1,3%), Café Três Corações (1,2%), Lip-
ton Ice Tea e Fusion (0,4% cada). Den-
tre as 13 marcas que inseriram ações de 
merchandising no BBB13 em março, Skol 
e New Móveis não foram lembradas es-
pontaneamente.

No mês de março, em que o programa 
terminou, a taxa de telespectadores man-
teve-se no mesmo patamar, com 37%. Is-
so equivale a aproximadamente 3,3 mi-
lhões de paulistanos com 16 anos ou mais 
que acompanharam o desfecho do reality 
show da Rede Globo. O hábito de acom-
panhar a atração foi mais elevado entre 
as mulheres e os telespectadores de 16 
a 40 anos.

Os indicadores qualitativos (que me-
dem o grau de afinidade entre as ações e o 
programa) que se destacaram no BBB13, 
em geral, foram agrado (153), contextu-
alização (152), adequação (146), execu-
ção e credibilidade (145 cada). Ou seja, 
as ações inseridas passaram credibilida-
de, combinaram com o programa, mos-
traram melhor os benefícios dos produ-
tos ou serviços e os telespectadores gos-
taram das propagandas e da forma como 
elas aconteceram.

DATAFOLHA PRM/ PAINEL DE RETENÇÃO DE MERCHANDISING

Supermercado na cabeça
Carrefour é a marca mais lembrada em merchandising no BBB13

Telespectadores Big Brother Brasil 13 
Março/2013

Janeiro Fevereiro Março

Telespectadores 32% 36% ↑ 37%

Projeção (aproximada*) 2,8 mi 3,2 mi 3,3 mi

Masculino Feminino 16 a 25 
anos

26 a 40 
anos

41 a 55 
anos

56 anos ou 
mais

Funda-
mental Médio Superior A/B C D/E

Março
% 31 43 44 40 33 30 36 42 30 39 35 38

Base 286 319 134 201 146 124 206 269 130 266 289 50

Fevereiro
% 29 42 38 38 38 30 37 38 32 37 34 43

Base 288 330 141 198 148 131 218 261 139 278 289 51

Janeiro
% 27 37 45 31 25 30 32 38 23 33 33 28

Base 276 330 135 204 145 121 227 258 121 263 303 40

Base: população paulistana, 16 anos ou mais, todas as classes econômicas – março/13: 605 entrevistas
Pergunta: Você assistiu mesmo que de vez em quando ao programa Big Brother Brasil 13, no mês de março?
(*) População paulistana 16 anos ou mais: 8.839.568 — Fonte: IBGE (Censo 2010 - Estimativa 2012)

Indicadores qualitativos (escala de 0 a 200*)

Big Brother Brasil 13 Parâmetro BBB

 Indicadores em destaque 
para BBB13

107
145
142

(*) Quanto mais próximo de 200, 
melhor o indicador
Base: Telespectadores do 
programa Big Brother Brasil 13 
nos meses de janeiro/fevereiro/
março/13 – vide metodologia

132
143
135
101
117
154

Impacto 107
Agrado 153

Diferenciação 140

Relevância 106
Persuasão 126
Contextualização 152

Execução 145

Credibilidade 145

Adequação 146

Indicadores qualitativos
Escala de concordância de cinco pontos,  
com as seguintes frases:
Impacto — presto mais atenção àsmarcas. 
Agrado — gosto de propagandas. 
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 
propagandas mostram melhor os benefícios do 
produto. Relevância — as propagandas dizem 
algo importante para você. Persuasão — tenho 
vontade de comprar as marcas dos produtos. 
Contextualização — gosto da forma como as 
propagandas acontecem.

1o 
lugar(2)

9,2

5,3
2,5 1,21,3 0,4

2o  
lugar(2)

3o  
lugar(2)

4o  
lugar(2)

5o  
lugar(2)

23,5

11,3

1,8 0,4

Base: Telespectadores habituais de Big Brother Brasil 13 – 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). (*) Marcas que entraram no Big Brother Brasil 13 no mês de março

Indicadores quantitativos (resposta espontânea e múltipla, em%)
Ranking das marcas mais lembradas em março/2013(1)

34,3

Fev/13 34,1 22,3 11,2 4,4 2,7 0,9 2,7 - 0,5 * 0,9

Jan/13 20,5 17,5 11,8 6,2 6,2 0,5 1,0 - - * 1,5
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Big Brother Brasil 13 foi assistido por 3,3 milhões de paulistanos em março
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1558, p. 40, 6 maio 2013.




