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Segundo pesquisa realizada pela GfK, 
em parceria com AirStrip e Controle 

da Concorrência, publicada mensalmen-
te no Meio & Mensagem, Gabriel Medina 
foi a celebridade com maior variação po-
sitiva na quantidade de inserções em TV 
aberta em São Paulo, em agosto, na com-
paração com o mês anterior. Neste perío-
do, o atleta atuou como garoto propagan-
da de Guaraná Antarctica, Oi e Gillette.

Destaque em um esporte de baixa re-
percussão no Brasil e com pouco tempo 

GfK / MONITOR DE CELEBRIDADES

Gabriel Medina gera atratividade
Com base expressiva de fãs nas redes sociais, garoto propaganda de Guaraná Antarctica,  
Oi e Gillette destaca-se na mídia apesar da baixa repercussão do surf no Brasil

de exposição na mídia, a população pes-
quisada ainda não atribui um nível de 
conhecimento suficiente para atingir a 
norma de celebridades do banco de da-
dos da GfK. O mesmo acontece na inten-
sidade de conhecimento, em que atinge 
avaliação de 6,1, em uma escala de 1 a 10.

Ao analisar o atual momento de sua 
carreira, comparando com a norma do 
banco de dados da GfK, a alta performan-
ce de Gabriel é confirmada. Ele é consi-
derado “Totalmente em ascensão” e “No 

auge da profissão” por 87% da amostra.
Gabriel Medina é um atleta de desta-

que nacional e internacional possuindo 
uma base expressiva de fãs e seguidores 
em todos os seus perfis oficiais. Possui al-
to índice de Atratividade e ainda maior de 
Afetividade, alcançando boa ressonância 
nas suas postagens. 

Os atributos mais associados ao atleta 
são “Talentoso”, “Corajoso” e “Ama a liber-
dade”, características com o maior poten-
cial para serem transferidas às marcas.
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Atratividade

Diferença por atributo em relação ao banco de dados GfKMais associado
à celebridade

Menos associado
à celebridade
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Conhecimento*
54%

*Com estímulo fotográfico, sem menção do nome 
da Celebridade / ** Média (escala de 1 a 10) 

Intensidade de conhecimento**

6,5
Agrado**

Momento carreira

Metodologia
GfK (população): 800 entrevistas via painel 
online próprio com homens e mulheres 
das classes A, B e C (Critério Brasil), de 16 
anos ou mais, nas nove principais regiões 
metropolitanas do Brasil.
AirStrip (mídias sociais): Captação de 
posts (busca semântica) pelo nome 

das celebridades nas redes Twitter, 
Facebook e Instagram. Índices: Afetividade 
(relação entre influência da fan base¹ 
com a porcentagem de posts positivos 
da busca semântica); Atratividade (soma 
da Intensidade de Exposição² com a 
Afetividade). 

¹ Relação entre a frequência de postagem, 
tamanho de base de fãs e interações
² Relação de exposição orgânica nas mídias 
sociais versus inserções comerciais.  
Perfis Próprios = Captação por perfil 
oficial. Captação de todos os posts, 
interações e usuários que interagem com 

as contas das celebridades.
Controle da Concorrência (ranking 
de exposições): número de inserções 
em propaganda, patrocínio e top de 5 
segundos em TV aberta em São Paulo.
Mais informações sobre a GfK  
em www.gfk.com

Destaque do mês
Campeão mundial de surf aos 20 anos, Gabriel Medina é o mais 
jovem brasileiro no exclusivo ASP World Title, reservado aos 
36 melhores surfistas do planeta. Paulista de São Sebastião, 
foi o mais novo atleta a vencer uma etapa do Mundial de Surf. 
Começou a surfar aos nove anos e, aos 11 anos, venceu seu primeiro 
campeonato. Em 2009, fechou um contrato com a marca australiana 
Rip Curl e se profissionalizou. Dez dias depois, venceu a etapa do 
Mundial Profissional.
Primeiro brasileiro a ganhar uma etapa australiana de Backside 
(Gold Coast Australia) é o surfista brasileiro que mais tempo liderou 
o ranking mundial na história. Em 2011, teve grande repercussão 
na mídia por completar a manobra backflip, uma espécie de salto 
mortal de costas, nunca antes realizada em uma competição.

Celebridades que mais apareceram em comerciais em agosto/2015

Top 10 Inserções Categorias Marcas
 Marina Ruy Barbosa 742 Higiene Pessoal e Beleza Asepxia, Pantene

 Gisele Bündchen 656 Higiene Pessoal e Beleza, Serviços de Telecomunicação Pantene, Sky

 Luciano 619 Mercado Financeiro e Seguros, Comércio e Varejo Embracon, Marabráz

 Zezé Di Camargo 619 Mercado Financeiro e Seguros, Comércio e Varejo Embracon, Marabráz

 Deborah Secco 559 Comércio e Varejo Decolar.Com

 Carolina Dieckmann 559 Comércio e Varejo Decolar.Com

 Rodrigo Faro 542 Higiene Pessoal e Beleza, Mídia, Comércio e Varejo, Alimentação Jequiti, Record, Ricardo Eletro, Yoki

 Fátima Bernardes 522 Alimentação Seara

 Gabriel Medina 520 Bebidas, Serviços de Telecomunicação, Higiene Pessoal e Beleza Guaraná Antarctica, Oi, Gillette

 Bruno de Luca 512 Comércio e Varejo Decolar.Com
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