
P&G confina consumidores na mansão do/BBB 
Depois de descobrir quem é o 

grande vencedor do Big Brother, 
nos últimos episódios de cada 
temporada do reality show, os 
telespectadores param de espiar 
a "mansão mais vigiada do País". 
Entretanto, nesta décima edição 
do programa da Rede Globo, a 
Procter & Gamble pretende pro
longar a atenção do público em 
relação à casa. Uma promoção da 
empresa levará dez consumido
res de suas marcas para dentro 
do confinamento. 

Batizada de "Esse produto 
é Brother", a ação é fruto de 
um trabalho desenvolvido pela 
Africa depois da conquista da 
conta de projetos especiais 
multimarcas do anunciante, em 
dezembro do ano passado. Por 
trás da nomenclatura da área 
está a intenção de desenvolver 
cases que mesclem ações pro
mocionais e propaganda utili
zando, ao mesmo tempo, mais 
de uma marca do vasto portfólio 
da Procter. "Já fizemos projetos 
desse gênero com a Unicef, com 

as marcas Pampers, Hipoglós, 
Pantene, Ariel e Prestobarba. 
Dessa vez, pedimos à Africa uma 
ideia que levasse isso a um nível 
ainda maior, envolvendo todos 
os nossos produtos", contextua
liza Paulo Koelle, diretor de 
marketing da Procter & Gamble. 
A marca já havia participado de 
duas edições do Big Brother, nas 
quais patrocinou provas decisi
vas que tiveram como ilustração 
a marca Duracell. 

Os consumidores sorteados 
vão se hospedar durante um fim 

de semana na mansão do reality 
show, no Rio de Janeiro — o que 
deverá acontecer em abril, após 
a saída de todos os participantes 
da edição atual do BBB. 

ESTADIA LIGHT 
Dentro da casa, os vencedo

res da promoção passarão por 
uma rápida disputa que renderá 
ao ganhador um alto prêmio em 
dinheiro. Enquanto o vencedor 
do BBB 10 terá ficado cerca de 
três meses confinado antes de 
receber R$ 1,5 milhão, bastarão 

dois dias para que o sortudo 
consumidor da P&G fature R$ 
500 mil. 

De acordo com o regula
mento, a prova que definirá o 
vencedor da promoção incluirá 
rodadas de perguntas a respei
to dos produtos da P&G e das 
últimas edições do BBB. Por não 
ser possível prever o estilo dos 
participantes que serão sortea
dos, provas de resistência foram 
descartadas pelos responsáveis 
pela campanha. 

Para participar, é preciso 
adquirir três unidades de qual
quer um dos produtos incluídos 
na promoção: Always, Pantene, 
Koleston, Duracell, Hipoglós 
Amêndoas, pastilhas Vick, Oral B, 
Pringles, Mach3, Prestobarba3, 
desodorantes e produtos pré 
e pós barba da marca Gillette. 
Depois disso, o consumidor tem 
de fazer um cadastro, com os 
devidos códigos de barra, no site 
oficial da promoção (www.produ-
tobrother.com.br), desenvolvido 
pela agência digital Hive. 

Além do chamariz do prêmio 
em dinheiro, a Africa espera que 
o fato de utilizar o cenário do 
reality show de maior sucesso da 
TV brasileira colabore para uma 
grande exposição institucional e 
das marcas da P&G. O efeito sur
presa nos participantes — já que, 
diferentemente do que ocorre 
no BBB, eles serão selecionados 
somente pelo sorteio — deve 
aguçar ainda mais a curiosidade 
em relação à promoção. 

Todo o desenvolvimento da 
ação contou com o aval da Rede 
Globo, que cederá a casa e fará 
a cobertura do fim de semana de 
confinamento no portal Globo, 
com. 

Para divulgar a promoção, a 
Africa já lançou, na semana pas
sada, uma campanha publicitária 
televisiva (veiculada na própria 
Globo) cujo garoto-propaganda 
é Diego Alemão, vencedor da 
sétima edição do BBB. Peças para 
pontos-de-venda e banners na in
ternet complementam o esforço. 
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