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Mesmo com audiência menor, Big Brother Brasil tem cota de patrocínio R$ 1 milhão mais cara na 
edição deste ano. 
 
Apesar da audiência menor da sexta edição do Big Brother Brasil, os anunciantes do programa 
global estão com a sintonia em alta entre os consumidores. Embaladas pelo sucesso do ano 
passado, as cotas de patrocínio da edição 2006 ficaram cerca de R$ 1 milhão mais caras. De 
acordo com levantamento feito pelo JB, Niely, Assolan, Fiat, Azaléia e Minuano desembolsaram 
mais de R$ 7,7 milhões cada uma para bancar uma participação no BBB. Só o ágio pago pelas 
cotistas daria para pagar cinco vezes o prêmio do vencedor escolhido pelo público nesta terça-
feira.  
 
Se nas ruas o reality show não gera tanta polêmica, no mercado corporativo a repercussão é 
imediata. Além das cotistas, Unilever (com o sorvete Kibon), Cadbury Adams (dona da marca 
Halls), Henkel (com o seu SuperBonder) e Johnson & Jonhson (que fabrica o protetor solar 
Sundown) pagaram cerca de R$ 1,5 milhão cada uma para fazer seu merchandising. O resultado 
veio imediatamente e pôde ser medido pelas ligações para os centros de atendimento das 
companhias, que triplicaram no dia seguinte às ações.  
 
O marketing dentro da casa chama a atenção dos telespectadores. Como ocorreu quando a Niely 
montou um salão de beleza. Para João Freitas, gerente de marketing, a exposição no Big Brother 
permitiu que redes de varejo conhecessem a marca em todo o país.  
 
- Tivemos alta de 37% nas vendas em 2005. Com o programa, falamos diretamente com as 
classes C e D - diz Freitas.  
 
Com versão em goma de mascar desde 2005, a Cadbury Adams incluiu a casa global, pela 
primeira vez, dentro da estratégia de uma de suas principais marcas no Brasil, a Halls.  
 
- Depois da ação no programa, as ligações na central de atendimento triplicaram - diz Marcel 
Sacco, diretor de marketing da Cadbury Adams.  
 
A Johnson & Johnson distribuiu para todos os participantes uma bolsa com os 30 produtos que 
fazem parte da linha Sundown, líder de mercado no país. Os dois primeiros meses do ano 
representam 40% das vendas. Para Flávia Carvalho, gerente de grupo de cuidados com a pele da 
empresa, ''a estratégia torna-se mais real que um merchandising em uma novela porque na casa 
conversa-se com consumidores reais''.  
 
A alemã Henkel, dona da marca SuperBonder, que possui 80% do mercado de adesivos 
instantâneos no Brasil, reformou a fórmula e a embalagem do produto. Na casa, colocou os 
participantes de cabeça para baixo para chamar atenção para a mudança.  

 
 
Leia Mais 
 
Volume de ligações registra queda  
 
A votação para a eliminação dos candidatos não tem rendido tanto quanto na edição anterior do 
BBB. Enquanto, em 2005, um paredão tinha mais de 31 milhões de votos, este ano, o número 
não ultrapassou os 10 milhões por semana. Mas nada que desanime os patrocinadores. Alberto 
Blanco, diretor do Grupo Telemar, que participa do programa há quatro anos, explica que a 
utilização dos serviços vem crescendo.  



Com a ação, estimada em R$ 6 milhões, segundo executivos do mercado, a companhia consegue 
promover seu código de DDD, o 31. Em apenas um dos números para votação, o par de 
algarismos está presente cinco vezes.  
 
- O retorno compensa o investimento. Sempre avaliamos novas oportunidades. Serviços como o 
Chat e o Big Spy, que permite, através de uma ligação, uma conexão ao microfone de um dos 
participantes, são dos mais utilizados - explica Blanco.  
 
O HSBC investe R$ 6 milhões. Além de ter um caixa de auto-atendimento dentro da casa global, o 
banco faz quatro inserções por semana nos dias de maior audiência: prova do líder, escolha dos 
participantes que vão disputar o paredão, escolha do anjo e eliminação.  
 
Nos comerciais, a instituição financeira anuncia seu novo cartão Solidariedade. As vendas do 
produto estão 20% acima da meta e já chegaram a 70 mil unidades. O vencedor do reality show 
ainda terá o dinheiro depositado no HSBC, juntando-se aos outros 120 mil clientes premier da 
instituição.  
 
- A nossa parceria dura três anos. Decidimos continuar com o BBB porque a qualidade da 
audiência é muito boa. Todos assistem. Participar do programa nos dá uma boa visibilidade no 
primeiro trimestre do ano. Estou torcendo para a audiência continuar em alta - ressalta Glen 
Valente, diretor de marketing do HSBC.  
 
Para a TV Globo, o que determina o número de ações de merchandising são as oportunidades que 
o dia-a-dia do programa oferece, a capacidade de vendê-las e o interesse do mercado em 
comprá-las, sem prejuízo para o formato. Segundo a emissora, a iniciativa parte dos anunciantes 
e da própria emissora. Em nota, a empresa diz que ''o número de contratos de merchandising é 
um reflexo natural da boa audiência e do sucesso do programa, por isso aumentou o número de 
ações em relação à última edição do BBB''. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26 mar. 2006, p. A20. 
 


