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

da Concorrência, Carolina Dieckmann 
foi a celebridade com maior variação po-
sitiva na quantidade de inserções em TV 
aberta em São Paulo, em setembro, na 
comparação com o mês anterior. Neste 
período, a atriz atuou como garota-pro-
paganda das marcas Decolar.com, Fran-
cis/Flora e Óticas Carol.

Carolina apresenta alto índice de co-

Gfk / monitor de celebridades

Charme explosivo
Carolina Dieckmann se destaca como garota propaganda  
de Decolar.com, Francis/Flora e Óticas Carol

nhecimento e intensidade de conheci-
mento, ficando acima da norma de ce-
lebridades do banco de dados da GfK.

Ao analisar o seu momento de carrei-
ra, observam-se índices semelhantes ao 
banco de dados da GfK, sendo conside-
rada por quase metade da amostra pes-
quisada (49%) como “totalmente em as-
censão” e “no auge da profissão”.

Por outro lado, é considerada por qua-
se um terço da amostra como “popular, 

mas não o que já foi um dia”, cujo índice 
está acima da norma ao ser comparada 
com as demais celebridades do banco de 
dados da GfK.

Como gera pouca interação com seu 
público nas redes sociais, a atriz alcança 
índices baixos de atratividade, mas quan-
do há interação, Carolina recebe demons-
trações de carinho e amor, sendo chama-
da de “linda” e “diva”, entre outros elogios.

Recentemente, por conta do vazamen-
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Atratividade

Conhecimento*
94 %

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

Ainda é popular, mas 
não é o que foi um dia

Pouco conhecido 
e sem potencial

Totalmente em 
ascensão

Melhor momento  
já passou

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

Menos associado
à celebridade
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Metodologia
Pesquisa com a população - GfK :  800 
entrevistas, com homens e mulheres das 
classes A, B e C (Critério Brasil), de 16 ou 
mais anos, distribuídas nas 9 principais 
Regiões Metropolitanas do Brasil, via 
painel online próprio.
Mídias sociais - AirStrip: Captação de 

Posts por meio de busca semântica pelo 
nome das celebridades nas redes Twitter, 
Facebook e Instagram.
 Índices: Afetividade: Relação entre o 
índice de 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 nas 
redes Facebook, Twitter e Instagram
² relação de exposição orgânica nas mídias 
sociais versus inserções comerciais. 
Semântica = Busca Semântica pelo 
nome das celebridades nas redes Twitter, 
Facebook e Instagram.
Perfis Próprios = Captação por 

perfil oficial. Captação de todos 
os posts, interações e usuários 
que interagem  com as contas das 
celebridades.
Ranking de Exposições – Controle da 
Concorrência 
Número de inserções em propaganda, 
patrocínio e top de 5 segundos em TV 
aberta em São Paulo

Destaque do mês
A atriz Carolina Dieckmann começou a carreira como modelo e integrou o 
primeiro elenco da série teen Malhação, na Rede Globo. Ganhou destaque na 
televisão com a novela Laços de Família, interpretando Camila, adolescente 
que descobre ter leucemia. Nesta época, Carolina participou de uma campanha 
institucional incentivando a doação de medula e para isso foi utilizada a cena de 
grande emoção em que a personagem, por estar com queda de cabelo devido ao 
tratamento de quimioterapia, raspa a cabeça. Com 37 anos de idade e mais de 
20 de carreira, ela soma mais de 30 atuações em televisão, cinema e teatro.

Celebridades que mais apareceram em comerciais em setembro/2015
Top 10 Inserções Categorias Marcas

 Carolina Dieckmann 668 Comércio e Varejo, Higiene Pessoal e Beleza Decolar.com, Francis/Flora, 
Óticas Carol

 Gisele Bündchen 577 Higiene Pessoal e Beleza, Serviços de Telecomunicação Pantene, Sky

 Marilia Gabriela 568 Farmacêutica Ultrafarma

 Deborah Secco 548 Comércio e Varejo Decolar.Com

 Marina Ruy Barbosa 542 Higiene Pessoal Asepxia, Pantene

 Bruno de Luca 529 Comércio e Varejo Decolar.Com

 Fátima Bernardes 509 Alimentação Seara

 Rodrigo Faro 487 Mercado Imobiliário, Higiene Pessoal e Beleza,  
Mídia, Comércio e Varejo, Alimentação

Nova Jaguari Santana de 
Parnaíba, Jequiti, Gillette, 
Record, Ricardo Eletro, Yoki

 Luan Santana 464 Higiene Pessoal e Beleza, Sorteios Loterias  
e Casas de Jogos Jequiti, Tele Sena

 Ivete Sangalo 426 Higiene Doméstica Bombril, Mon Bijou
* lista das 10 celebridades com maior nº de inserções em comerciais de tV aberta (SP) de acordo com dados do Controle da concorrência (Período: Setembro de 2015).  
A escolha da celebridade considera também a variação numérica de inserções versus o mês anterior, além de estar entre as 10 celebridades do mês anterior.

to das fotos íntimas de Stenio Garcia, seu 
caso foi relembrado, momento em que se 
deu origem à lei que promoveu alterações 
no Código Penal Brasileiro, tipificando os 
chamados delitos ou crimes informáticos. 
A lei entrou em vigor em 2013 e ficou co-
nhecida como Lei Carolina Dieckmann.

Entre a população geral, a atriz alcan-
ça bom nível de agradabilidade, similar 
à norma do banco de dados da GfK pa-
ra este quesito.

Os atributos mais associados a ela e 
com maior destaque diante da norma 
do banco de dados da GFK são “sexy” e 
“charmosa”. Por outro lado, seu tempera-
mento aparentemente um pouco explo-
sivo pode contribuir para que o atributo 
“educada” seja o de menor associação.
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