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Em vez de carroças, os “peões 
-celebridades” chegaram à famo-
sa fazenda em Itu, no interior de 
São Paulo, a bordo de veículos 
novinhos Kia Soul. A cena foi 
exibida no programa de estreia 
da terceira edição do reality show 
da TV Record A Fazenda, na 
terça-feira passada. A novidade 
na chegada motorizada dos par-
ticipantes foi uma das diversas 
ações de merchandising que 
estão previstas para acontecer 
durante os 85 dias de duração do 
programa. “O ‘chamariz’ do pro-
grama é que seu formato é total-
mente adaptável às necessidades 
dos patrocinadores, permitindo 
inserir em seu conteúdo ações de 
merchandising diferenciadas — 
como parte do pacote integrado 
do patrocínio — que proporcio-
nam total visibilidade às marcas 
e/ou aos produtos”, garante 
Walter Zagari, vice-presidente 
comercial da Record. 

A fazenda da Record já tem 
demonstrado que é bem produ-

tiva: só com as cinco cotas Net 
comercializadas no valor de R$ 
42 milhões cada, a emissora vai 
engordar seus cofres com um 
montante de R$ 210 milhões. 
Os patrocinadores são Procter 
& Gamble, Nestlé, Kia, Grupo 
Petrópolis (Itaipava) e Claro. Há 

ainda uma cota local disponível 
para o programa, que já é um dos 
dez mais rentáveis da emissora. 
“Pretendemos superar a arrecada-
ção da versão anterior em 25%”, 
explica Zagari. Na primeira edição 
do reality (exibida em meados de 
2009), cada cota de patrocínio 

tinha o preço de tabela de R$ 
26.470 milhões. Já na segunda 
edição (no ar entre novembro de 
2009 e fevereiro de 2010), o valor 
subiu para R$ 39.200 milhões por 
cota. O faturamento total cresceu 
29% na segunda edição em rela-
ção à primeira. 

Os patrocinadores, que têm 
direito a inserções nos breaks 
comerciais e nos episódios, 
apostam em provas com os par-
ticipantes e festas para divulgar 
seus produtos. A Procter & 
Gamble, que participou de todas 
as edições do reality, tem três 
provas previstas, festas e outras 
ações planejadas. A companhia, 
que possui diversas marcas, vai 
atuar em várias frentes e divul-
gar produtos como Koleston, 
Head & Shoulders, Pumpers, 
Oral B, Prestobarba, Hipoglós, 
Duracell, Gillette, Ace, Always 
e Naturella. Quem assina as 
vinhetas é Pantene. 

“Somos parceiros da Record 
desde a primeira edição. Sem-
pre acreditamos no sucesso 
do programa e agora tivemos 
a melhor estreia de todas as 
edições”, comenta Ana Cláudia 
Vicente Rosati, diretora de mí-
dia da Leo Burnett, agência que 
atende a P&G. Em São Paulo, o 
reality show foi líder absoluto de 
audiência, marcando 20 pontos 
de média, pico de 23 e share de 
36%, na faixa de exibição das 
23h à 0h28. No Rio de Janeiro,  
o programa também garantiu o 
primeiro lugar, com média de 
21 pontos e share de 35% no 
mesmo horário.

A Nestlé, outro patrocinador 
máster, além de apresentar du-
rante os episódios os produtos 
da linha culinária Maggi (sopas, 
caldos, temperos e macarrão 
instantâneo), tem direito a desen-
volver quatro provas. Segundo in-

formações da companhia, que pela 
primeira vez participa da atração, 
a Nestlé tem tido uma boa expe-
riência com os reality shows da 
casa, como Ídolos e O Aprendiz, 
que são formatos que aproximam 
bastante a marca do consumidor. 
Sem contar a audiência do progra-
ma, que obteve bons resultados 
em todas as edições. 

A montadora Kia, outra mar-
ca presente em todas as edições 
do programa, vai inserir oito 
ações de merchandising, sendo 
seis participações em provas, 
uma festa e um desafio sema-
nal. Toda a linha da Kia será 
trabalhada durante o programa, 
mas o “carro-chefe” é o Kia Soul, 
carro usado para a chegada e 
também para a eliminação dos 
participantes. Uma novidade 
será o lançamento do novo Kia 
Sportage 2011. A ação está pre-
vista para a última semana de 
outubro, quando o modelo será 
apresentado no Salão Internacio-
nal do Automóvel de São Paulo. 
A marca irá premiar os partici-
pantes com até sete automóveis. 
Um deles, no valor de R$ 100 
mil, já foi sorteado na estreia. A 
felizarda vencedora foi a estu-
dante Geisy Arruda, conhecida 
por ter sido hostilizada em uma 
universidade ao usar um vestido 
curto e justo. “As provas serão 
mais competitivas e vão exigir 
mais dos participantes, além de 
contar com o fator sorte”, expli-
ca Christiane Baptista, gerente 
de marketing da Kia

Já o Grupo Petrópolis estará 
presente com as marcas TNT 
Energy Drink e Itaipava. Na pri-
meira edição, o grupo levou para 
a fazenda apenas o energético, 
aproveitando, na época, o lan-
çamento do produto. Douglas 
Costa, gerente de marketing 
corporativo da Petrópolis, conta 
que a inserção das marcas será 
feita de três formas diferentes: 
exposição cotidiana dos produtos, 
festas e provas. As competições, 
que serão tanto de habilidade 
como de inteligência, serão cria-
das pela agência Multi Solution 
em parceria com a produção da 
TV Record. “Tomamos cuidado, 
e a Record também, de preservar 
as características principais do 
programa e dosar bem as ações. 
O formato reality show é muito 
interessante e não se desgastou 
no Brasil, como ocorreu em outros 
mercados”, destaca Costa. 

Com apresentação de Britto 
Jr. e direção geral de Rodrigo 
Carelli, a atração, que vai ao 
ar diariamente após a novela 
Ribeirão do Tempo, conta com 
15 participantes-celebridades, 
como os apresentadores Sérgio 
Mallandro e Monique Evans, o 
ex-jogador Viola e o humorista 
Nany People, que disputam o 
prêmio final de R$ 2 milhões. 
Os confinados podem ainda 
conquistar o valor de R$ 500 mil 
em dinheiro e R$ 1 milhão em 
prêmios durante a atração. 

 

Latifúndio produtivo 
Record espera faturar 25% a mais com a terceira edição de A Fazenda
Andrea Martins

Participantes disputam bolada final de R$ 2 milhões e ainda podem conquistar R$ 500 mil em dinheiro e mais R$ 1 milhão em prêmios
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