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Apesar de vir em constante queda de audiência, o reality show global “Big Brother Brasil” 
continua sendo uma aposta para os anunciantes. Segundo dados do Ibope, a final do “BBB9”, 
encerrado no último dia 7, registrou 41 pontos de audiência. Em relação aos capítulos 
anteriores, este foi o que menos prosperou.  
 
A estreia do reality, no início de janeiro, registrou 37 pontos, dado que empata com a sua 
edição anterior. No entanto, o programa já chegou a atingir 49 (“BBB1”) e 46 (“BBB5”) 
pontos em sua estreia. 
 
Índices à parte, o fato é que a atração ainda é um sucesso publicitário. Neste ano, a Globo 
faturou R$ 55 milhões apenas com patrocínios. E as cotas masters, divididas por Johnson & 
Johnson, Fiat, HSBC, Ambev e  Niely contabilizaram R$ 11 milhões cada uma. 
 
Com o fim do programa, diversos anunciantes já estão colhendo os frutos de sua exposição 
no “BBB9”, além de reafirmarem que o merchandising continua sendo uma excelente 
ferramenta de divulgação de suas marcas. “Acredito que o formato é bastante interessante se 
estiver inserido de forma adequada à proposta do programa. E esse efeito o ‘BBB’ tem 
realizado muito bem. Até porque é um reality show e os participantes podem falar bem ou 
mal de seu produto. A exposição no ‘BBB’ gera credibilidade justamente por isso”, afirmou 
Marina Corradin, gerente de categorias de consumo da Henkel, empresa que detém Super 
Bonder. 
 
Durante o “BBB9”, os participantes tiveram que enfrentar uma prova na qual foram “colados” 
de cabeça para baixo. A iniciativa, segundo Marina, obteve retornos favoráveis. “Já tínhamos 
feito uma ação de merchandising em 2006 no ‘BBB’. Naquele período, constatamos 17% no 
aumento das vendas. Também fizemos uma pesquisa e notamos que 90% das pessoas 
conheciam a marca. Este ano a prova obteve 35 pontos de audiência, sendo que cerca de um 
milhão de pessoas viram nossa exposição. Certamente obtivemos resultados excelentes”, 
afirmou Marina, que disse ainda que a inserção no programa teve um investimento de R$ 2,5 
milhões. 
 
De acordo com Marcelo Velloso, diretor de marketing do HSBC, a exposição do banco no 
“BBB9”, aliada ao composto de mídia trabalhado pela instituição por meio de campanhas, 
foram as ferramentas responsáveis pela boa performance da marca nesse período. “Desde 
janeiro até março, fizemos grande campanha intitulada ‘O que importa para você’ e que 
procurávamos direcionar as pessoas para o site do banco por meio das peças. Nesse período, 
conseguimos que 1,7 milhão de pessoas visitassem a página. Nos dias de votação do ‘BBB9’, 



já que patrocinávamos os banners, registramos um acesso 20 vezes maior. O programa 
conseguiu alavancar 300 mil clientes ao site”, afirmou Velloso.  
 
O executivo acredita que o merchandising ainda constitui um formato importante e que gera 
uma experiência de marca diferenciada e de resultado.  
 
Para Eduardo Siqueira, gerente de marketing de Listerine no Brasil, da Johnson & Johnson 
que esteve presente no “BBB9”, o programa foi interessante para mostrar o lançamento do 
produto Listerine Cuidado Total. “Estar em um programa irreverente e de grande audiência 
ajuda a construir a marca com o consumidor”. 
 
Segundo ele, o merchandising é um formato engajador e um meio eficiente de transmitir 
mensagens ao consumidor. 
 
Conforme Marcelo Scatolini, gerente de grupo de Cuidados com o Sol de Sundown outra 
marca de Johnson & Johnson – esta é a terceira vez que a marca patrocina o programa que, 
segundo ele, se encaixa bem na sazonalidade da categoria. “O pacote comercial proposto tem 
frequência, cobertura e rentabilidade incomparáveis com um plano de mídia avulso. Além 
disso, o ‘BBB’ tem cobertura e veiculação nacional, que nos permite ficar no ar em todo o 
Brasil de janeiro até abril”. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 abr. 2009, p. 20.   


