
Com o fim do Big Brother 
Brasil 11 (TV Globo), o próximo 
grande reality show da TV aber-
ta, A Fazenda (TV Record), tem 
sua quarta edição marcada para 
o meio do ano. Assim, começam 
os preparativos para mais uma 
temporada de confinamento 
vigiado 24h/dia. Para esta ma-
ratona, as equipes de produção 
iniciaram a jornada preparatória 
para as provas, que envolvem os 
participantes, em disputas que 
incluem ora jogos de conheci-
mentos gerais, ora duras provas 

Os riscos das provas 
ao vivo na TV 
“Temos plano B e plano C”, afirma o diretor de A Fazenda,  
que terá a sua quarta edição na Record
Andrea Martins

de resistência. Quem faz TV, 
sabe que em termos de provas 
ao vivo, todo cuidado é sempre 
pouco. Se há chance de algo dar 
errado, a grande probabilidade 
é que dê errado mesmo! Mas 
será que há algum Plano B para 
o caso de alguma coisa não sair 
como o planejado?

Enquanto na Rede Globo as 
provas stand by foram descarta-
das pela produção do BBB11, se-
gundo Márcia Ladeira, diretora 
de merchandising da emissora, 
na concorrente Record a pre-
caução faz parte da concepção 
do reality show A Fazenda. “Te-
mos plano B e plano C”, enfatiza 

vertical, como um quadro. O 
conceito era o mesmo usado na 
campanha de lançamento do 
veículo. “Não me deixou dormir, 
mas deu tudo certo”, comemora 
Papp, lembrando que os testes 
são sempre muito importantes. 

“Quando se trata do patrocina-
dor, além do cuidado e segurança, 
temos de entregar um resultado 
no ar que seja adequado ao pro-
duto. O reality show é complexo e 
cheio de nuances. É um castelo de 
cartas, que se sair uma fora do lu-
gar, desmorona”, comenta Carelli. 

cipantes, divididos em equipes, 
transportassem réplicas gigan-
tes de garrafas do guaraná de 
um lado a outro com o auxílio 
de roldanas, com um dos com-
petidores agarrado à garrafa e 
suspenso no ar, enquanto os 
demais giravam o mecanismo 
para transportá-lo. A execução, 
entretanto, não saiu exatamen-
te como o previsto, a prova 
precisou ser interrompida e 
corrigida ao vivo. 

O incidente gerou uma onda 
de comentários na internet de 
espectadores que fizeram pia-
da com a prova mal sucedida 
e com o Guaraná Antarctica. 
No Twitter, a marca foi um dos 
termos mais comentados, che-
gando ao trending topics Brasil. 
“Ao longo de 11 edições do 
programa e, aproximadamen-
te, 500 provas já realizadas, 
esta foi a primeira vez que en-
frentamos uma situação como 
esta. É importante lembrar que 
estamos tratando de um reality 
show com provas que acon-
tecem ‘ao vivo’ e sem roteiro 
prévio para os participantes”, 
destaca Márcia Ladeira. 

Briefing
Todas as provas do BBB são 

criadas e desenvolvidas pela 
direção do programa a partir 
de um briefing realizado com 
a agência e o anunciante. No 
caso de Guaraná Antarctica, a 
agência é a DM9DDB. Mesmo 
com todos os riscos inerentes 
a um programa ao vivo, a emis-
sora optou por não ter uma 
prova stand by para o caso de 
falha da ação principal. “Não 
trabalhamos com plano B. 
Nosso objetivo com todas as 
equipes de produção envolvi-
das no programa é antecipar 
eventuais problemas e, quando 
necessário, solucioná-los no 
menor tempo possível”. Segun-
do a executiva, na TV Globo há 
equipes de engenheiros, nutri-
cionistas, gourmets, médicos e 
enfermeiros que acompanham 
permanentemente a produção 
do programa. “Provas que exi-
jam um grau de risco maior, são 
testadas e avaliadas previamen-

te, antes de serem executadas 
pelos brothers”.

Para o anunciante, que pela 
terceira vez patrocinou o BBB, 
a falha na prova não alterou 
a participação da empresa no 
programa, que acabou lançando 
posteriormente um novo produ-
to, o energético Fusion, em uma 
festa no programa. “Não houve 
nada que desabonasse a marca. 
Fomos ouvir os consumidores 
para ver como eles encararam a 
prova e eles são mais inteligentes, 
perceberam que foi um proble-
ma, não acham que foi culpa do 
Guaraná Antarctica. Faz parte 
do reality show”, enfatiza Sérgio 
Esteves, gerente de marketing do 
Guaraná Antarctica. 

Galinha azul 
Outro patrocinador que en-

frentou uma saia justa durante 
a 11a edição do BBB foi a Knorr. 
A marca da Unilever perdeu es-
paço para a concorrente Maggi 
durante uma prova do líder em 
que os participantes tiveram 
de entrar em um plástico como 
se fossem frangos assados. A 
disputa fazia menção a um novo 
produto da Knorr – Meu Frango 
Assado –, mas os participantes 
cantaram espontaneamente o 
jingle da Galinha Azul, mascote 
da concorrente Maggi. 

A gafe levou as duas marcas 
aos trending topics no Twitter. 
“Prova fail” e “Maggi sabota-
dora” também foram algumas 
das hashtags mais tuitadas. A 
prova foi também criticada pelo 
conceito, já que os participan-
tes estavam com saco plástico 
na cabeça, o que pode causar 
risco de asfixia, principalmente 
no caso de crianças. Segundo 
Márcia, o resultado da prova da 
Knorr atingiu plenamente os 
objetivos propostos. “Devemos 
entender que o BBB é um pro-
grama recheado de brincadeiras 
lúdicas”, disse.

Sequência de prova ao vivo de A Fazenda 
3: empresa especializada 
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Rodrigo Carelli, diretor do pro-
grama. Segundo ele, além de ter 
uma prova stand by, para o caso 
de precisar fazer o desempate 
entre os participantes ou para 
cobrir algum eventual problema 
de quebra ou falha, diariamente 
são feitos VTs temáticos — que 
podem entrar ou não — para o 
caso de algum imprevisto. “Nun-
ca precisei usar para cobrir uma 
falha, só para tempo de progra-
ma mesmo”, destaca. 

Os responsáveis pelas provas 
e festas temáticas são os produ-

tores, mas no caso de ações que 
exigem montagem de estruturas 
mais complexas e reforço extra 
na segurança, a Record opta 
pela contratação de fornecedo-
res terceirizados. O principal 
deles nas últimas edições de A 
Fazenda foi a Tectom, empre-
sa especializada em soluções 
verticais, eventos de escalada e 
projetos de arborismo. Segundo 
Tomás Gridi Papp, engenheiro e 
sócio-diretor da empresa, uma 
das provas mais desafiadoras 
para a equipe foi feita para a Kia, 
na última edição do programa. A 
ideia era colocar um carro Soul 
fixado na parede, na posição 

Redes sociais vigiam
Durante o BBB11, da TV Glo-

bo, foram 78 dias de programa 
e dezenas de provas, patroci-
nadas ou não, disputadas pelos 
“brothers”. Entre elas, as mais 
lembradas, principalmente nas 
redes sociais, foram aquelas que 
não saíram exatamente como o 
planejado. Foi o caso da primeira 
participação da Ambev no BBB 
11, na primeira semana de pro-
grama. Um dos patrocinadores 
máster do reality show da Globo, 
o Guaraná Antarctica ganhou o 
direito de ter sua marca asso-
ciada à primeira prova do líder. 

A tarefa exigia que os parti-

Prova do BBB11: em 78 dias de competição, dezenas de jogos com os participantes 
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