
Por dentro da má
O maior reality show interativo do planeta
resiste ao tempo com um modelo de negócio
que vai além dos comerciais de 30 segundos
Ana Luiza Herzog e Nelson Biecher

U MA SEMANA ANTES DA ESTRÉIA
num canal público da Holanda
do primeiro programa da série
Big Brother — o reality show

que apela de forma escancarada ao voyeu-
rismo coletivo e transforma anônimos par-
ticipantes em celebridades instantâneas
—, seu criador e produtor, John de Mol,
reuniu a equipe e formulou duas previsões.
Primeira: o Big Brother seria para a pro-
dutora Endemol o que o camundongo Mic-
key representa para a Disney. Segunda: no
futuro, a história da televisão passaria a
ser contada antes e depois do Big Brother.
Decorridos sete anos, os números conti-
nuam amparando a ousada previsão de
Mol. Depois de magnetizar os holandeses,
o programa logo se converteu num show
de realidade planetário—licenciado, pro-
duzido e transmitido em 33 países. De lá
para cá. a Endemol passou ao contro-
le da espanhola Telefônica por si-
derais 5,5 bilhões de euros (ne-
gócio da bolha da internet) e Mol
ingressou, aos 44 anos, na lista
dos multimilionários da revista
Forbes. Hoje é dono de uma for-
tuna estimada em 2 bilhões de dó-
lares. Fumante inveterado, com-
prou um jatinho de lu-
xo para não se sub-
meter à abstinência
compulsória nos
vôos comerciais.

Deixando de
lado as polêmi-
cas geradas pe-
lo fenômeno de
mídia que criou,
como a questão

John de Mol,
o criador: na lista
de bilionários
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da insaciável fome de bisbilhotagem do
telespectador e a qualidade da mensagem
veiculada, reality shows como o Big Bro-
ther injetaram o sangue da audiência de
que necessitavam os canais abertos em seu
confronto com as emissoras da TV paga,
que cada vez mais lhes rouba verbas pu-
blicitárias. Mol concebeu uma engenhosa
fórmula de interação com os telespecta-
dores, suficientemente detalhada para ser
replicada por emissoras de qualquer par-
te do planeta. Dos 850 milhões de euros
que a Endemol faturou em 2004 — a in-
formação oficial mais recente —, 19% fo-
ram provenientes do licenciamento inter-
nacional. O gênero reality show favorece
um modelo de negócio que possibilita ex-
plorar um potencial publicitário que vai
muito além das vinhetas dos patrocinado-
res. Trata-se da categoria de programa de

TV em que mais cresce o productpla-
cement. que consiste na inserção de

marcas comerciais nos roteiros.
Estudos americanos demons-

tram que os consumidores são
mais propensos a lembrar marcas
que vêem na TV se o comercial de

30 segundos for reforçado pela ex-
posição sutil e natural do pro-

duto no show. Em vista
disso, os anunciantes
optam cada vez mais
por desviar para essa
modalidade parte dos
recursos antes desti-
nados aos intervalos
comerciais. Só no
ano passado, ela
movimentou aci-
ma de 300 mi-
lhões de dólares
no mercado ame-
ricano e cresce à

razão de 18% a cada ano. O exemplo mais
extremo ocorreu na série The Contender.
que contabilizou 7 500 inserções. Já nos
países europeus, onde a prática do product
placement oscila entre a pura proibição e
sérias restrições, há pressões em curso por
sua liberalização. Mas os reality shows vão
mais longe na geração de novos negócios.
Poucos formatos de programas proporcio-
nam tanta integração entre diferentes ti-
pos de mídia. Os telespectadores decidem
o destino dos participantes pelo telefone
ou pela internet. Participam de chats com
os eliminados. Pagam para ver cada mi-
nuto dentro da casa em canais de TV por
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quina Big Brother

assinatura. Tudo isso gera fontes alterna-
tivas de receita antes inexistentes,

Na sexta e atual temporada brasileira do
Big Brother, 11 empresas somara investi-
mentos de cerca de 15 milhões de reais pa-
ra ter seus produtos e marcas expostos no
show mais popular do país. "Existe um co-
mercial melhor?", pergunta José Bonifá-
cio de Oliveira, o Boninho, diretor do Big
Brother produzido pela Rede Globo. "E
uma casa de consumidores reais, com de-
sejos reais." Em tais condições, segundo
ele, as possibilidades de promover produ-
tos são ilimitadas. Mas quando foi ao ar a
primeira edição do programa, em 2001. es-

sa modalidade de anúncio suscitou receios
dos executivos da rede, habituados a inse-
rir rnerchandising em novelas, mas não em
um programa parcialmente ao vivo em que
marcas estariam expostas e vulneráveis às
reações espontâneas de seus participantes.
Cedo descobriram que a fórmula criada
por Mol não apenas exaltava os ânimos dos
participantes, esquentando a audiência do
programa. "Confinados na casa, eles pas-
sam a ter tantos desejos que recebem com
entusiasmo qualquer coisa que oferece-
mos", afirma Marcelo Duarte, diretor de
desenvolvimento comercial da Globo. Em
uma das edições, por exemplo, os concor-

rentes manifestaram vontade de
comer pizza. O departamento
comercial procurou então a Sa-
dia para fechar um contrato pa-
ra exibir sua pizza no programa.

O diretor Boninho é o res-
ponsável por dar a palavra final
na montagem do time de moci-
nhos e vilões que serão confina-
dos na casa. É uma tarefa deci-
siva para o êxito do programa,
de acordo com o inglês Peter Ba-
zalgette, principal executivo de
criação da Endemol. É Boninho
quem decide quais imagens se-
rão transmitidas, que participan-
te terá seu caráter mais eviden-
ciado, quais intrigas e romances
têm mais chance de galvanizar
a atenção dos telespectadores,
qual será a beldade com curvas
expostas que se transformará na
musa da temporada. Boninho
também gasta parte considerá-
vel de seu tempo pensando em
como transformar a casa e seus
ocupantes em vitrines para a ex-
posição dos mais diferentes itens
— das duchas Corona ao antí-

séptico Listerine. dos carros da
Fiat aos sorvetes Kibon, entre
outros. Com o rompimento das
fronteiras entre o entretenimen-
to e a publicidade, essa tarefa
passou a ser confiada a direto-

res de conteúdo. Graças ao bom entrosa-
mento com a-equipe de vendas, ainda pou-
co usual no Brasil, o Big Brother tomou-
se o melhor exemplo televisivo da prática
de product placement. "Esse programa re-
quer um esforço mais intenso que as tele-
novelas porque é ao vivo e concentrado
num período de três meses", diz Duarte.
"É necessário ter sensibilidade aguçada pa-
ra descobrir o melhor momento para inse-
rir um produto." A executiva Ana Paula de
Almeida, gerente da Pfizer, viu no Big Bro-
ther a oportunidade de disseminar, por meio
dos bochechos dos participantes, o uso ro-
tineiro de seu Listerine. Ó banco HSBC,
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entretenimento

que investe no show há três edições, insta-
lou um caixa eletrônico nas dependências
da casa. Foi então criada uma moeda, a es-
taleca, que os participantes confinados ga-
nham para comprar gêneros. Nesta tempo-
rada, o HSBC também comprou uma co-
ta de patrocínio no portal do programa pa-
ra garantir a exclusividade entre os bancos.
"Nossa exposição é grande no dia do pa-
redão, em que o apresentador Pedro Bial
se comunica com a casa", afirma Roberto
Goichman, gerente de marketing da Gra-
diente, fabricante de eletroeletrônicos que
pagou para que uma TV de 42 polegadas
da marca fosse utilizada como o canal de
comunicação entre Bial e os participantes.
Do faturamento de cerca de 50 milhões de
reais a cada temporada, 25% provêm des-
sa modalidade. "O Big Brother não está
entre os cinco programas de maior receita
da Globo", afirma Octávio Florisbal, prin-
cipal executivo da emissora. "Dá para di-
zer que é um projeto rentável," Essa renta-
bilidade é engordada pelo faturamento ob-
tido com a extensão da marca para vídeos
e jogos, utensílios de cozinha e edredons,
entre outras categorias. O resultado dessas
vendas é repartido com a Endemol, com
quem a Globo firmou uma associação.

Eis outra ponta do modelo de negócio
que faz do Big Brother uma mina de ouro
para dezenas de emissoras que o mantêm
na programação mundo afora. Além de ser
exibido na TV, o reality show impulsiona
negócios com a marca em outras platafor-
mas —TV a cabo. internet e telefone. Gra-
ças à massiva audiência conquistada, a En-
demol estima que as eliminações de par-
ticipantes já geraram acima de I bilhão de
votos de telespectadores via internet e te-
lefone, além de 6 bilhões de acessos aos
sites locais de todo o mundo. Só nas últi-
mas três edições do show no Reino Uni-
do, na Austrália e na Itália, consumidores
pagaram para assistir a
um total de 6 milhões de
minutos do Big Brother
em seus celulares. A
Globo contabiliza 30
milhões de votos via
mensagens de texto e
0300 no ano passado. A
receita estimada é de
quase 10 milhões de
reais, rateados com as
operadoras de telefonia.
"Desenvolvemos 80 pro-
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jetos de interatividade atualmente", diz
André Mafra. gerente de conteúdos da ope-
radora de telefonia celular Vivo. "De lon-
ge, o Big Brother é o mais bem-sucedido."
Só em janeiro, os aficionados do reality
show foram responsáveis por 25 000 down-
loads pagos com cenas baixadas do por-
tal do programa, que também promoveu
o maior chat da história da internet no Bra-
sil, reunindo 120 000 internautas numa
conversa virtual com um dos participan-
tes eliminados. "Nenhum outro produto
de entretenimento concebido até hoje pro-
porciona tantas oportunidades para a con-
vergência de mídias", afirma Bazalgette,
da Endemol, autor do livro Billion Dollar
Game, que descreve a saga do holandês
Mol, um ex-disc-jóquei e produtor preco-
ce transformado em um dos mais inova-
dores empresários do entretenimento. Mes-
mo depois da venda à Telefônica, Mol per-
maneceu na Endemol, de onde saiu em
2004, um ano antes do previsto, devido a
uma rumorosa briga com os controlado-

res, acusando-os de di-
ficultar o crescimento
da produtora. Nessa
época, sua companhia,
a Taipa Media Hol-
dings, que possui parti-
cipações em emissoras
de rádio e TV na Holan-
da, Inglaterra, Bélgica e
Dinamarca, já havia de-

Boninho, o diretor:
de olho na vitrine

colado e ganhara projeção por ter compra-
do e vendido com grande lucro uma par-
ticipação de 5% do time de futebol inglês
Manchester United. Encerrou-se neste ano
o jejum de não-competição, compromis-
so assumido com a Telefônica. Resta ver
se o gênio criativo de Mol produzirá ou-
tra idéia estonteante, a exemplo do Big
Brother. Já a Endemol recentemente abriu
22% de seu capital na bolsa de Amsterdã.

Empolgado e ao mesmo tempo preo-
cupado com os promissores horizontes
abertos pela revolução digital, que fará
com que mais e mais consumidores pas-
sem a assistir a programas na telinha do
celular — a chamada TV móvel —, Ba-
zalgette exortou redes de TV, produtores
e operadores a levar a sério e investir mais.
muito mais, na programação do novo for-
mato. Fez isso durante um congresso de
tecnologia realizado em Barcelona, no mês
passado, ao anunciar que a Endemol lan-
çará, nos próximos meses, uma série de
programas especialmente concebidos pa-
ra a TV móvel. Também advertiu que, se
não houver entrosamento entre os respon-
sáveis pelas soluções tecnológicas e o con-
teúdo, dificilmente o setor de entreteni-
mento atingirá o faturamento de 50 bilhões
de dólares em 2010 previsto pelos espe-
cialistas. Bazalgette confia em que a con-
vergência digital irá perenizar o Big Bro-
ther. Já Florisbal. da Globo, mostra-se mais
cauteloso: "Só não sabemos dizer até quan-
do o público gostará desse formato". •

Com reportagem de Malu Gaspar
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