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Com 32 anos de carreira, sendo 28 deles 
na Rede Globo, a apresentadora Xuxa, 

recém-contratada da Record é a celebri-
dade do mês de junho da pesquisa reali-
zada pela GfK, em parceria com AirStrip 
e Controle da Concorrência. 

De acordo com levantamento reali-
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Genomma aposta no poder de Xuxa
Apresentadora recém-contratada pela Record estrela campanha da marca  
Cicatricure e é a celebridade com maior conhecimento no banco de dados da GfK

zado em abril de 2015 pelo Controle da 
Concorrência, Xuxa foi a celebridade 
com maior variação positiva na quan-
tidade de inserções em TV aberta em 
São Paulo na comparação com o mês 
anterior. Neste período, a apresenta-
dora atuou como garota-propaganda 

na campanha da Cicatricure, do labo-
ratório Genomma.

O anúncio da contratação pela Re-
cord gerou grande repercussão e con-
tou com transmissão ao vivo durante 
o Programa da Tarde, outro programa 
da emissora, apresentado por Britto Jr. 

Conhecimento*

99%

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

8,2
Intensidade de conhecimento**

Não sabe

Pouco conhecido 
e sem potencial

Totalmente  
em ascensão

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

Auge da profissão

Melhor momento 
já passou

Momento carreira
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Diferença por atributo em relação ao banco de dados GfK

11

Mais associado
à celebridade

Menos associado
à celebridade
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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
Xuxa começou sua carreira em 1983 
como apresentadora do Clube da Criança, 
da TV Manchete, e em 1986, mudou-se 
para a Globo. Ela é a celebridade com 
maior conhecimento no comparativo 
com banco de dados GfK. Além disso, 
está entre as três celebridades com 
maior intensidade de conhecimento, 
desbancando Gisele Bündchen.
Xuxa apresenta altos índices de 
Atratividade e Afetividade, muito 
por conta do ótimo desempenho 
de interações em suas páginas, 
principalmente no Facebook, meio não 
tão usado pelas demais celebridades 
femininas, que preferem o Instagram. 
Quando o assunto é Cicatricure, os 
posts são contraditórios: em alguns 
Xuxa desbanca Marilia Gabriela, mas 

em outros os usuários pedem a volta da 
jornalista. Entre a população geral, Xuxa 
alcança nível de Agradabilidade inferior à 
norma do banco de dados da GfK, porém 
apresentou crescimento significativo em 

e Ticiane Pinheiro. Porém, apenas 27% 
dos pesquisados consideram que Xuxa 
ainda esteja no auge de sua profissão 
ou em ascensão (em janeiro de 2015 o 
índice era de 15%), números inferiores 
aos apresentados pela demais celebri-
dades do banco de dados GfK.
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Celebridades que mais apareceram em comerciais em abril

Top 10 Inserções Categorias Marcas
Luciano 916 Mercado Financeiro e Seguros, Comércio e Varejo Embracon e Marabraz

Zeze di Camargo 916 Mercado Financeiro e Seguros, Comércio e Varejo Embracon e Marabraz

Gisele Bundchen 802 Higiene Pessoal e Beleza, Comércio e Varejo,  
Servicos de Telecomunicação 212 VIP Rose, Colcci, Oral B, Pantene e Sky

Tais Araújo 644 Comércio e Varejo, Alimentação, Higiene Pessoal e Beleza Decolar.com, Belvita e Casting

Bruno de Luca 633 Comércio e Varejo Decolar.com

Ingrid Guimaraes 633 Comércio e Varejo Decolar.com

Xuxa 558 Higiene Pessoal e Beleza Cicatricure

Dinho Ouro Preto 547 Comércio e Varejo Decolar.com

Rai 492 Mercado Financeiro e Seguros Caixa Econômica Federal (Feirão da Casa Própria)

Claudia Raia 467 Comércio e Varejo, Higiene Pessoal e Beleza Decolar.com e Goicoechea

relação à avaliação feita em janeiro de 2015, 
antes da sua mudança para a Record.
Os atributos mais associados a ela e com 
maior destaque diante da norma são  
Popular, Animada, Sofisticada e Alegre.
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