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Metodologia 

Esta pesquisa foi realizada, na internet, pelo Populus para a BBC, entre 30 de setembro e 18 de outubro de 2013 

A pesquisa foi feita em 14 países (Austrália, Brasil, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Espanha, 

Suécia, Portugal, Reino Unido, Emirados Árabes e Estados Unidos) com uma amostra de 500 adultos com mais de 

18 anos por país (no Brasil e nos Emirados Árabes, amostras urbanas) 

No questionário, os entrevistados tiveram que dar notas à qualidade da TV como um todo e à qualidade de cada 

um dos maiores canais de TV de seu país 

Os canais de TV com um share de 5% ou mais em seus países também foram incluídos na pesquisa. Em alguns 

países, canais com um share menor de 5% também foram incluídos, como por exemplo, o Channel 5, no Reino 

Unido 

 

Canais incluídos na pesquisa feita no Japão são da região de Kanto [Tóquio], o principal mercado. Canais incluídos 

na Austrália foram escolhidos de acordo o share das cinco principais metrópoles 

 

 

 

 

  



O Reino Unido é líder global de qualidade de TV: 72% dos adultos dizem que os programas como um todo são de 

boa qualidade – o índice mais alto entre todos os 14 países pesquisados 

 

Percepção da qualidade de TV baseada em entrevistados de cada país 

(% qualidade muito boa / boa)  

 

 

Populus para a BBC: 14 países (500 adultos por país). Outubro de 2013 

O que você acha da qualidade dos programas de TV? 



De 66 canais, a BBC One ficou com a melhor classificação – 79% dos adultos a consideraram de boa qualidade. A 

BBC 2 vem em terceiro lugar 

Perpeceções da qualidade do canal de TV segundo entrevistados no país 

(% Qualidade muito boa/ boa) 

 

Populus para a BBC: 14 países (500 adultos por país). Outubro de 2013 

Até que ponto você considera que a qualidade dos programas dos seguintes canais é boa ou ruim? 


