
Lições de merchandising com o BBB 
Daniela Almeida  
 
O especialista em gestão de marcas Marcelo Boschi, fala dos riscos e das vantagens 
da exposição de um produto num reality show 
 

 
Participantes do BBB 12 se espremem em prova do líder, dentro do carro de um dos patrocinadores 

 
Primeiro foi o controle remoto. Aproximadamente 85% das televisões no Brasil hoje possuem o 
recurso, o que facilitou ao espectador fugir dos comerciais. O efeito zapping (do qual surgiu o 
verbo “zapear” pelos canais) foi o primeiro a fazer os publicitários quebrarem a cabeça para 
acharem uma nova forma de atingir o telespectador. Depois, foi o gravador digital, que elimina 
todas as propagandas dos programas que queremos assistir.  
 
Em tempos tecnológicos, o merchandising veio para retomar o espaço da propaganda 
convencional. A novidade é que ele é muito mais eficaz. Nesse cenário, o Big Brother Brasil, já 
em sua 12ª edição, é um exemplo de como explorar o uso dos 'merchans' e representa hoje 
um dos maiores faturamentos da televisão brasileira. Só neste ano, a Rede Globo vendeu R$ 
103 milhões em cotas para anunciantes como Guaraná Antarctica, Niely, Fiat, Omo (Unilever) 
e Devassa (Schin).  
 
A audiência já foi mais alta (era de 49 pontos no Ibope), mas o programa continua 
arrebatando multidões para a frente da TV: a média varia entre 30 e 35 pontos, com 50% de 
share, ou seja, metade de todos os televisores ligados no país. A queda é explicada pela 
competição com a TV paga, a TV pelo celular e a concorrência com a internet.  
 
“Num reality show, a propaganda é quase imperceptível. É natural a forma como as pessoas 
lidam com o produto que está ali. Passar protetor, por exemplo, é natural para quem vai usar 
uma piscina”, explica Marcelo Boschi, professor de marketing e especialista em branding e 
gestão de marcas da ESPM-RJ.  
 
Apesar da grande exposição, há riscos. Recentemente, um dos participantes do BBB foi 
eliminado depois de uma investigação policial de suposto abuso sexual. O episódio, na opinião 
de Boschi, não contaminou as marcas anunciantes. O especialista lembra ainda de uma outra 
edição do programa na qual, em uma prova de um tempero, um dos participantes resolveu 
cantar o jingle antigo de uma marca concorrente. Prova de que, em se tratando de um 
programa sem roteiros, é preciso muito planejamento no merchandising. 
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Interessado em expor sua marca num reality? Marcelo Boschi dá as dicas para conseguir 
melhores resultados e minimizar os riscos: 
 
Comunique os atributos de seu produto. O merchandising dos realities não funciona como 
o merchandising de uma novela. No programa, as marcas têm a possibilidade de comunicarem 
seus atributos. Um bom exemplo foi a primeira prova do BBB com o carro Freemont da Fiat, no 
qual couberam todos os 16 participantes do programa. Ficou muito forte a ideia de que o carro 
é espaçoso. Em uma novela, provavelmente o carro apareceria rapidamente em uma cena, 
acompanhado ou não pela fala de algum personagem e pronto. Outra ação de sucesso foi uma 
prova da Super Bonder na qual os “brothers” faziam tirolesa e, ao final, ficavam colados em 
uma parede.  
 
 
Assim como os ganhos, os riscos são altos. Levando em conta novamente a prova com o 
carro da Fiat, é preciso lembrar que houve um sério risco de algum dos personagens ter 
passado mal. Foram muitas horas sem ir ao banheiro, beber água ou comer qualquer coisa. O 
apresentador chegou a anunciar que havia uma ambulância no local para emergências. “Eles 
se cercaram de cuidados, mas a marca poderia ter pago um preço. No final, a marca teve a 
sorte de ter sido a prova com duração recorde. O saldo foi super positivo”, diz Boschi. E esse é 
só um dos exemplos. Já foram feitas provas muito mais arriscadas, nesse sentido. Na ação da 
Super Bonder, os participantes fizeram tirolesa. Em outra competição, eles tinham que beber 
Guaraná Antarctica a cada parada e, ao final, estavam passando mal de ter bebido tanto 
líquido.  
 
Tenha bem definidos os atributos a serem trabalhados. Parece básico, mas não é. Sim, 
um reality, como qualquer programa que envolva jogos, tem uma capacidade enorme de 
comunicar atributos de produtos. Mas antes de usar e abusar da criatividade para bolar uma 
maneira de transmitir essas qualidades, o gerente de marketing precisa entender muito bem 
os atributos da sua marca. Tem que estar claro pra ele o diferencial do produto. “Quando você 
consegue essa ‘mágica’ de fazer os espectadores entenderem os atributos do produto 
(colagem rápida, tamanho do carro etc), sua marca obteve o sucesso.”  
 
Já que o investimento é alto, use ajuda externa. Há muitas agências especializadas em 
criar ações de merchandising envolvendo jogos. É preciso ter alguém pensando nisso, nessa 
estratégia, para correr os menores riscos possíveis. Até porque os formatos são muitos – 
cinema, games, programas de TV etc. E as variantes de mensagens e atributos, são diversas. 
Velocidade, tamanho do carro, resistência, lançamento de produto... Para cada necessidade vai 
sempre haver um formato mais eficaz de ação de merchandising. Especialistas podem ajudar a 
marca a inovar com efetividade.  
 
Escândalos nem sempre contaminam as marcas. Recentemente, o BBB virou notícia com 
a investigação policial sobre um possível abuso sexual no programa. Para evitar maiores 
problemas, a direção expulsou o participante envolvido no escândalo. Na opinião de Boschi, as 
marcas não foram contaminadas pelo episódio. “Sinceramente? Nada vai acontecer. O 
programa vai passar, a TV tomou uma atitude e, a curto prazo vai aumentar a audiência. 
Nesses casos, as marcas devem ser frias e entender isso. Claro que a edição vai ficar marcada, 
mas o programa está no início. As marcas conseguiram não se associar a isso.”  
 
Fonte: Época Negócios, 31 jan. 2012. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 10 fev. 2012. On-line. 
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