
1 

 

 

 

 

 

 

 

Maike Cristina Langbecker 

 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS PELA FIAT NO BIG 

BROTHER BRASIL 11 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2011/1 

 



2 

 

 

 

Maike Cristina Langbecker 

 

 

FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS PELA FIAT NO BIG 

BROTHER BRASIL 11 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao Curso de Publicidade e Propaganda, do Centro 

Universitário Franciscano, como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Publicidade 

e Propaganda. 

 

 

 

Orientadora – Taís Stefanello Ghisleni  

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2011/01 

 



3 

 

 

 

Maike Cristina Langbecker 

 

 

 

FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS PELA FIAT NO BIG 

BROTHER BRASIL 11 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao Curso de Publicidade e Propaganda, do Centro 

Universitário Franciscano, como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Publicidade 

e Propaganda. 

 

 

 

______________________________ 
Taís Stefanello Ghisleni – Orientadora (UNIFRA) 

 

 

______________________________ 
Angela Lovato Dellazzana (UNIFRA) 

 

 

 

_______________________________ 
Daniela Reis Pedroso da Silva (UNIFRA) 

 

 

 

Aprovado em 30 de maio de 2011 

 

http://www.unifra.br/professores/13945
http://www.unifra.br/professores/danielapedroso


4 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 7 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 11 

2.1 COMUNICAÇÃO 11 

2.2 FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO 12 

2.2.1 Ferramentas Tradicionais 14 

2.2.2 Ferramentas Complementares 15 

2.2.3 Ferramentas Inovadoras 20 

2.3 TELEVISÃO, GÊNEROS E FORMATOS 22 

2.3.1 Reality Show 24 

3 METODOLOGIA 26 

4 ANÁLISE 29 

4.1 FIAT 29 

4.2 BIG BROTHER BRASIL 30 

4.2.1 Big Brother Brasil 11 32 

4.3 FIAT NO BIG BROTHER BRASIL 11 37 

4.3.1 Descrição das Provas 41 

4.3.1.1 Prova Fiat Uno Cores 41 

4.3.1.2 Prova Fiat Bravo Cardio 42 

4.3.1.3 Prova Labirinto Fiat Adventure 44 

4.3.1.4 Prova Fiat Lava- rápido  45 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 48 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 51 

ANEXOS 55 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

FIGURA 1 – Mix de Comunicação de Marketing 13 

FIGURA 2 - Créditos da novela Passione (2010) 19 

FIGURA 3 - Site Kingo Meter ao iniciar o BBB 11 em 17 de março 35 

FIGURA 4 - Site Kingo Meter durante realização da Prova do Líder em 17 de março 35 

FIGURA 5- Cabeçalho do Site Big Brother Brasil 11 38 

FIGURA 6 - Twittes da Fiat Brasil 39 

FIGURA 7 - Prova do Anjo: Fiat Brincadeira Musical 42 

FIGURA 8 - Prova do Anjo: Fiat Bravo na largada da prova 43 

FIGURA 9 - Prova Labirinto – Fiat Pálio Adventure 45 

FIGURA 10 - Site do BBB durante a votação da prova do líder em 17 de março 46 

FIGURA 11 - Opções de ações na Prova do Líder em 17 de março 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

RESUMO 

 

Diante da grande quantidade de conteúdo (publicitário ou não), com o qual o consumidor se 

depara diariamente nesta era multimídia do século XXI, pode-se observar a necessidade dos 

anunciantes em diferenciar-se frente a tantas marcas e opções existentes no mercado. A 

proposta deste trabalho foi fazer uma análise das Ferramentas de Comunicação do Mix de 

Marketing utilizadas pela Empresa Fiat para a divulgação da sua marca durante o período de 

exibição do Big Brother Brasil 11. Analisando as ferramentas utilizadas dentro e fora do 

programa e relacionando-as com os resultados de vendas da Fiat durante o mesmo período. 

Mostrou-se que este reality show criticado por alguns, pode ser considerado uma ótima opção 

para a divulgação de marcas e serviços frente à grande audiência que acompanha o programa 

desde 2002. O método utilizado para a realização do trabalho foi o estudo de caso, e como 

técnica utilizou-se a análise de conteúdo. 

 

Palavras- chave: Ferramentas de Comunicação, Fiat, Big Brother Brasil 11. 

 

 

ABSTRACT  

Given the large amount of content (advertising or otherwise) with which the consumer faces 

every day in this multimedia age of twenty-first century, we can see the need of advertisers to 

differentiate themselves in front of so many brands and options in the marketplace. The 

purpose of this study was to analyze the communication tools of the Marketing Mix used by 

Fiat company for the release of their brand during the exhibition period of 11 Big Brother 

Brazil. Analyzing the tools used inside and outside the program and relating them to the 

results of Fiat's sales during the same period. Showed that this reality show criticized by 

some, may be considered a great option for the dissemination of brands and services forward 

to the great audience that comes with the program since 2002. The method used to conduct 

the study was a case study, and the technique used the content analysis. 

 

 

Key-words: Communication Tools, Fiat, Big Brother Brazil 11. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os consumidores, em geral, estão cansados de presenciar diariamente, inserções 

publicitárias tradicionais, como os clássicos comerciais de 30 segundos, os anúncios em 

jornais e revistas ou os panfletos distribuídos pela rua. Estas mensagens de formatos 

conhecidos estão se tornando irrelevantes diante de um mundo cada vez mais multimídia, 

cheio de possibilidades e alternativas que atraem a atenção de consumidores de todas as 

idades, raças e classes sociais. 

 Nos primórdios da Comunicação de Massa, o objetivo era que a mensagem do 

anunciante fosse vista, assim a garantia efetiva de motivar, influenciar e impactar estava certa, 

já que se estava frente a um público que tinha como verdade o que via na televisão afirma 

Longo (2010). Ressalta também que atualmente somente ser visto não é mais o suficiente para 

alcançar a motivação e impacto desejados, o anunciante precisa prender a atenção do 

consumidor, o que está se tornando gradativamente mais difícil.  

 Este consumidor está cercado por uma infinidade de conteúdos e mídias que 

dificultam a atenção em somente uma mensagem. A televisão está ligada no canal de seu 

seriado favorito que já vai começar, enquanto confere seu email e posta uma mensagem no 

twitter
1
, e ainda tem que responder uma mensagem no celular. A atenção dos receptores está 

dispersa entre tantas mídias. Mas pode ser considerada certas vezes seletiva, ignorando os 

comerciais e a publicidade, o que dificulta o impacto da divulgação. Por esta e outras razões 

os anunciantes estão procurando soluções alternativas e ferramentas segmentadas para atingir 

este novo tipo de consumidor multimídia. Vasconcelos (2009) concorda afirmando que: 

 

Em decorrência das mudanças tecnológicas, um fato tornou-se marcante nesta última 

década: a fragmentação da audiência. Canais abertos, TV por assinatura, revistas, 

jornais, sites, blogs especializados, TV com gravadores digitais, web rádio, 

podcasting, MP3 players, videogames, estão dividindo a audiência 

(VASCONCELOS, 2009, p. 114). 

 

 O consumidor habituado à internet está sendo, dia a dia, influenciado e moldado por 

uma enxurrada de novas tecnologias, que passam por ele cada vez mais rápido, comenta 

Vasconcelos (2009). Desta forma, o trabalho dos profissionais do planejamento de 

                                                           
1
 Twitter: é um microblog no qual é possível postar comentários de até 140 caracteres. Disponível em: 

<http://www.konfide.com.br/twitter/o-que-e-o-twitter> Acesso em: 15 set. 2010. 
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comunicação torna-se cada vez mais desafiador, exigindo flexibilidade e conhecimento de 

todas as alternativas que as ferramentas de comunicação e marketing oferecem. 

 Além da mudança na audiência, a internet criou uma geração de consumidores mais 

exigentes, que por meio dela pesquisam preços, opiniões, críticas e recomendações antes de 

efetuarem compras importantes, afirma Vasconcelos (2009). Informações estas que poder ser 

disseminadas por meio do buzzmarketing, conhecido como a comunicação feita pelo boca-a-

boca. 

 O presente trabalho abordou as diferentes atividades de comunicação e marketing, 

usando a classificação de Ogden e Crescitelli (2007). Estes afirmam que, para garantir que 

uma mensagem atinja seu público-alvo, as ferramentas tradicionais estão sendo integradas 

cada dia mais freqüentemente às complementares e, sobretudo, às inovadoras.  

 A partir dos problemas de comunicação que as empresas enfrentam, e dos objetivos 

que devem ser atingidos, são elaborados os Planejamentos de Comunicação. Em decorrência 

das necessidades de resultados das empresas, e da mudança no perfil dos consumidores - que 

se tornam cada vez mais exigentes - os planejamentos devem ser regados de criatividade. 

Encontrar uma solução incomum ao problema é uma busca constante dos comunicadores, 

afirma Vasconcelos (2009). 

 Antes de qualquer passo no planejamento deve haver a definição do público-alvo e em 

conseqüência disso, pode-se iniciar o planejamento mais adequado em busca dos objetivos 

que devem ser atingidos. Para que haja criatividade deve haver um conhecimento das funções, 

possibilidades dos canais de comunicação, informações sobre as novas tecnologias e novos 

comportamentos dos consumidores, ressalta Vasconcelos (2009). 

 O consumidor é acostumado a deparar-se com a propaganda apresentando seu 

conteúdo na forma de interrupção. O intervalo comercial interrompe a programação da 

televisão, o anúncio interrompe o conteúdo da revista e assim por diante. Foi assim que o 

consumidor acostumou-se com a visualização das mensagens publicitárias. Porém, o mercado 

está se transformando, as mídias estão evoluindo, as tecnologias aumentando e o consumidor 

mudando hábitos. Agora, ele está deparando-se com a publicidade inserida dentro da 

programação e não mais interrompendo a programação.   

 Inserindo o produto e a mensagem publicitária na programação, o anunciante encontra 

uma solução para a fuga dos consumidores da interrupção. Como conseqüência desta fuga, 
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conhecemos o efeito zapping, que se caracteriza pela ação de trocar seguidamente de canais, 

procurando por alguma programação que sacie a “fome” por conteúdo do telespectador.  

 O consumidor precisa ser conquistado, conforme já dito anteriormente, e as novas 

tecnologias e possibilidades estão presentes para que as empresas usufruam destas, a fim de 

criar novas possibilidades de divulgação para os seus produtos. 

 As inserções publicitárias estão diferentes, mais interativas, tentando prender a atenção 

do consumidor; como exemplo, as ações que são realizadas no programa de entretenimento 

Big Brother Brasil, como o product placement. 

A Fiat é um exemplo de Empresa que utiliza diferentes formas de comunicação para a 

divulgação de sua marca e seus carros. O consumidor presencia desde 2002 ações da marca 

no programa de entretenimento Big Brother Brasil, que expõe outras diversas marcas e 

produtos à sua imensa e diversa audiência.  

Passa a existir então o interesse em saber o quanto estas novas ferramentas e diferentes 

modos de inserções publicitárias conseguem atingir o público-alvo gerando reconhecimento e 

engrandecimento da marca. A partir destas considerações, surge o seguinte problema de 

pesquisa: Quais são as ferramentas de comunicação utilizadas pela Empresa Fiat 

durante a exibição do Big Brother Brasil 11? 

 A definição dos objetivos é decisiva para responder esta questão. Por isso objetiva-se: 

 Analisar as ferramentas de comunicação utilizadas pela Fiat durante o período de 

exibição do Big Brother Brasil 11. 

E como objetivos específicos têm-se: 

 Listar as ferramentas de comunicação utilizadas pela Fiat no BBB 11. 

 Verificar se as ferramentas de comunicação utilizadas pela FIAT no BBB11 são em 

maior número tradicionais, complementares ou inovadoras
2
. 

 Identificar e descrever as ações de Product Placement da Empresa Fiat no 

programa Big Brother Brasil 11. 

É de conhecimento geral que a Rede Globo é a emissora de televisão com os maiores 

índices de audiência do país, e o programa de entretenimento Big Brother Brasil é responsável 

por recordes de audiência e faturamento por meio das ações de comunicação que são 

realizadas durante o confinamento dos participantes.  

                                                           
2
 Classificação feita a partir da tabela proposta por Ogden e Crescitelli (2007). 
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O Big Brother Brasil 10 foi a edição do programa com o maior faturamento
3
 desde a 

estréia do reality show
4
 no Brasil. A empresa automobilística Fiat foi uma das empresas que 

esteve presente nesta edição do programa, bem como nas outras nove. 

Além dos grandes patrocinadores do programa: Fiat, AmBev (Guaraná Antarctica), 

Johnson & Johnson (Sundown) e Niely Cosméticos, também entraram na casa 25 outras 

marcas, que foram responsáveis por mais de 50 ações, como divulgou em uma matéria a 

revista Meio & Mensagem. 

A opção por escolher a Fiat se dá pelo motivo da empresa ter alcançado em 2011, pelo 

nono ano consecutivo, a liderança nas vendas no setor automobilístico. Tempo que coincide 

com o período de existência do programa. Martins (2010) confirma a afirmação dizendo que 

em 35 anos de Brasil, a Fiat passou de patinho feio da indústria automobilística para a 

liderança no mercado, posto que conquistou em 2002, e o mantém desde então. 

O entretenimento que pode ser considerado fútil para alguns, é tema de interesse para 

outros. A escolha do tema a ser estudado partiu da curiosidade em saber se um programa com 

tão altos índices de audiência e popularidade possui alguma parcela de responsabilidade nas 

vendas da Empresa Fiat.  

A importância de pesquisar sobre o tema se dá pelo fato de ações deste tipo estarem 

complementando e substituindo os tradicionais comercias de 30 segundos no horário nobre. E 

a primeira impressão que se pode ter, pelo reconhecimento que a empresa Fiat alcançou, é de 

ações de comunicação diferenciadas trazem resultados positivos. 

O estudo torna-se relevante para aprofundar conhecimentos sobre as diferentes 

ferramentas de comunicação, as novas tendências na divulgação das marcas e o benefício que 

estas podem oferecer para as empresas. 

O trabalho está dividido em 5 grandes partes. Iniciou-se com a Introdução, criada para 

inserir o tema e objetivos do trabalho, seguindo com o Referencial Teórico e Procedimentos 

Metodológicos, que explicam as etapas seguidas para ser feita a Análise. E por fim as 

Considerações Finais que encerram esta pesquisa.  

 

                                                           
3
 Disponível em: <http://www.abril.com.br/blog/bbb/2010/02/25/bbb10-pode-ser-recorde-de-faturamento-do-

reality/> Acesso em 06 out. 2010. 

 
4
 Reality show é um tipo de programa televisivo apoiado na vida real, no qual os participantes são observados 

diariamente. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/garcia-deomara-reality-show.pdf> Acesso em: 28 abr. 

2011. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 COMUNICAÇÃO 

 

Pode-se dizer que a comunicação é um ato espontâneo e natural do ser humano, já que 

este se comunica desde o momento em que começa a viver. A comunicação é de suma 

importância tanto na área social, como em qualquer relação profissional, pessoal ou 

diplomática, afirma Schuller (2004).  

A boa comunicação pode ser responsável por excelentes resultados enquanto que a 

comunicação ineficiente pode até gerar prejuízos. Schuller (2004) ressalta que qualquer 

deslize pode ser fatal, bem como uma palavra ou imagem bem colocada pode ser vital. 

Os meios de comunicação e as inúmeras tecnologias da informação estão cada vez 

mais presentes na vida do consumidor. Straubhaar e LaRose (2004) afirmam que uma 

significativa parcela de nossas atividades diárias é dedicada simplesmente a nos comunicar 

com o resto do mundo. Schuler (2004) diz que a comunicação é um ato completo e que muitas 

variáveis estão envolvidas no ato de comunicar. 

As empresas possuem à disposição para divulgação de suas mensagens, inúmeras 

ferramentas de comunicação, que possuem diferentes características e são usadas para 

diferentes tipos de mensagens e públicos, estas serão explanadas ao longo do capítulo. 

Angeloni (2002) afirma que os elementos fundamentais para a comunicação e a 

tomada de decisão nas organizações são: dado, informação e conhecimento. Estes formam um 

sistema hierárquico de difícil delimitação, já que o que é um dado para um indivíduo pode ser 

informação e/ou conhecimento para outro, complementa Angeloni. Sendo assim tem-se o 

significado dos termos: 

 

Os dados são elementos brutos, sem significado, desvinculados da realidade. As 

informações são dados com significado, [...] com relevância e propósito, [...] são 

dados contextualizados que visam a fornecer  uma solução para determinada 

situação de decisão. O conhecimento é a informação mais valiosa, [...] porque 

alguém deu à informação um contexto, um significado, uma interpretação 

(ANGELONI, 2002, p. 18) 

 

Ao considerar a relação entre os três elementos e efetuar a análise, pode-se notar que 

os dados por si só não significam conhecimento útil para a tomada de decisões, constituindo 
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somente o início do processo, explica Angeloni (2002). Assim, o desafio de quem toma 

decisões é transformar dados em informação e informação em conhecimento. 

Esta transformação será muito mais fácil para os gestores da comunicação a partir do 

conhecimento completo de todas as formas e possibilidades oferecidas pelas ferramentas de 

comunicação.  

 

 

2.2 FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO 

 

Devido à crescente segmentação de públicos, fazer comunicação de marketing não é 

mais tão simples como quando ainda não havia tanta diversidade de marcas e mídias. 

Antigamente havia poucas mídias, mas estas possuíam um grande poder de penetração frente 

aos consumidores. E também não havia a diversidade de marcas da atualidade, o que 

classificava o mercado como bem menos competitivo. 

As empresas oferecem infinitas opções de marcas e produtos para atender esta 

segmentação do consumidor. Ogden e Crescitelli (2007) afirmam que os meios de 

comunicação também acompanharam essa segmentação, um exemplo simples a citar é a 

televisão por assinatura que oferece canais especializados em diversos assuntos: esportes, 

culinária, entretenimento, filmes, entre outros. 

Vasconcelos (2009) concorda que, com a segmentação dos consumidores ocorre a 

segmentação das mídias, estas que o consumidor consome simultaneamente. O que gerou 

disseminação da audiência, ficando assim mais difícil encontrar o público-alvo.  

 A Figura 1 apresenta o conjunto de modalidades de comunicação, divididas em cinco 

categorias. No eixo vertical a classificação divide-se entre massificadas, que são as atividades 

que atingem um grande número de pessoas, e segmentadas, que atingem um número mais 

restrito de pessoas. A classificação do eixo horizontal divide-se em três categorias: 

tradicionais, complementares e inovadoras, que serão explanadas a seguir. 
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FIGURA 1: Mix de Comunicação de Marketing 

 
TRADICIONAIS  COMPLEMENTARES  INOVADORAS 

 

 

Propaganda   Product Placement   Advertainment 

Publicidade   Ações cooperadas com o trade  Marketing viral 

Patrocínio   Marketing digital    Buzzmarketing 

     Eventos 

Promoção de vendas  Merchandising 

Marketing direto   Folhetos/Catálogos 

Venda Pessoal   Marketing de relacionamentos 

 

 

FONTE: OGDEN e CRESCITELLI (2007, p. 24) 

 

De acordo com a classificação de Ogden e Crescitelli (2007), quanto mais localizada 

na parte superior da tabela a modalidade estiver, maior será o seu nível de massificação, e 

quanto mais localizada na parte inferior, maior será o seu nível de segmentação. Cada 

modalidade tem a sua função e importância, possuindo características que dão suporte a cada 

objetivo desejado por parte do anunciante. 

“Cada modalidade tem características que devem ser analisadas com base nos 

objetivos a serem atingidos, no perfil do público-alvo, no que está sendo comunicado e no 

conceito de comunicação, definido e disseminado com a mensagem principal da campanha” 

(VASCONCELOS, 2009, p.70). 

Em um planejamento de comunicação deve ser feita uma análise correta de todos os 

itens anteriores, já que se a escolha pela ferramenta de comunicação for feita de forma não 

adequada, pode haver desperdício de verba e insatisfação com o resultado, complementa 

Vasconcelos (2009). 

Portanto, entender o problema, avaliá-lo de uma forma integrada com o planejamento 

e analisar qual a melhor ferramenta para alcançar os objetivos determinados, são os passos a 

serem seguidos para conseguir o retorno esperado. 

Informa-se que a classificação das ferramentas em categorias será explicada nos 

próximos sub-itens. 

 

MASSIFICADAS 

SEGMENTADAS 
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2.2.1 Ferramentas Tradicionais 

 

 As ferramentas tradicionais são as formas clássicas de comunicação, que usam como 

meio de divulgação os veículos de massa como televisão, rádio e jornal. A Propaganda 

abrange a comunicação de uma mensagem que é realizada através dos espaços comprados nos 

veículos de comunicação para a divulgação de anúncios, define Vasconcelos (2009). Ela 

geralmente é feita de forma impessoal, de maneira massificada, que é a capacidade de 

comunicar a mesma mensagem para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Sendo 

estes os seus maiores benefícios, garantem Ogden e Crescitelli (2007). Para esta divulgação a 

propaganda pode usar como suporte: TV, rádio, cinema, material audiovisual, videoteipes, 

jornais, revistas, encartes, embalagens, panfletos, displays em ponto-de-venda, entre outros. 

 A principal função desta é criar uma imagem, ajudando no posicionamento do 

produto, esclarecem Ogden e Crescitelli (2007). Sendo assim, o patrocinador da mensagem 

está identificado, trazendo uma mensagem controlada que mostra somente qualidades do 

produto/serviço. 

 Outra forte característica da propaganda como ferramenta de comunicação é a sua 

capacidade de estimular desejos e desenvolver atitudes, ressalta Vasconcelos (2009), mas para 

isso ela precisa ser persuasiva, passando ao consumidor atratividade e credibilidade.  

 Embora sejam diferentes, relações públicas e publicidade normalmente andam lado a 

lado, pois desempenham a mesma função e muitas vezes são executadas pelo mesmo 

indivíduo, grupo ou departamento, afirmam Ogden e Crescitelli (2007). A Publicidade da 

mesma forma que a propaganda se utiliza dos meios de massa para divulgação, o que a 

diferencia é o fato de não ser paga, por utilizar espaços gratuitos determinados pelos meios de 

comunicação, esclarecem Ogden e Crescitelli. A publicidade também atua na construção de 

imagem e divulgação de produtos e serviços como a propaganda. Mas se diferencia por não 

ser não ser repetitiva, não ter seu conteúdo controlado e por isso desfruta de uma maior 

credibilidade. A atividade de Relações Públicas é responsável pelo gerenciamento da 

imagem de uma empresa e também o estabelecimento de um bom relacionamento com seus 

diversos públicos, esclarecem Ogden e Crescitelli (2007). 

 Ogden e Crescitelli (2007) definem o Patrocínio como a prática de promover os 

interesses de uma empresa e suas marcas a um evento específico ou a uma causa, a sua 

finalidade é ajudar na construção do posicionamento do produto ou serviço. 
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 A Promoção de vendas tem como objetivo estimular a compra, e isso pode ser feito 

por meio de incentivos, oferecendo ao cliente algum benefício extra que acompanha sua 

compra. “A propaganda é a alma do negócio; a promoção a arma [...] a propaganda 

conscientiza; a promoção ativa”, salienta Vasconcelos (2009, p.73).  

 A promoção de vendas pode ser entendida segundo Ogden e Crescitelli (2007) como 

um conjunto de técnicas de incentivo, impactante, de prazo determinado e objetivando 

estimular o consumidor a uma compra mais rápida, ou de maior volume de algum produto. 

 Vasconcelos (2009) define o Marketing Direto como uma forma diferenciada de 

comunicação que surgiu nos anos 80 com a criação dos computadores que possibilitavam o 

armazenamento de um grande volume de dados. Com esta possibilidade os anunciantes 

passaram ao contato mais individualizado com o cliente. A comunicação passou a ser feita 

individualmente a cada nome que constava nos cadastros, explica o autor. 

O marketing direto trabalha essencialmente com a manutenção de clientes, ações desse 

tipo fazem o cliente sentir-se cuidado e importante para a empresa, com este investimento a 

empresa cria um relacionamento que gera a fidelidade à marca por parte do cliente, afirma 

Vasconcelos (2009). O marketing direto cria uma resposta imediata e mensurável, de modo 

que a empresa sabe a eficácia que o seu esforço de marketing proporcionou. 

A Venda Pessoal é utilizada para gerar os benefícios da comunicação individualizada 

e envolve o diálogo entre a empresa e o consumidor. Ogden e Crescitelli (2007) caracterizam-

na como uma interação pessoal (que pode ser cara a cara) entre comprador e vendedor. Essa 

forma de comunicação é um dos métodos mais caros por contato, mas permite uma venda 

personalizada e interativa. 

 

 

2.2.2 Ferramentas Complementares 

 

De acordo com Odgen e Crescitelli (2007), as ferramentas complementares são 

algumas vezes desconsideradas no planejamento de comunicação, porém possuem igual 

importância. A primeira delas é o Product Placement (PP), definido por Ogden e Crescitelli 

(2007) é a inserção de produtos em programas de televisão ou filmes, porém esta atividade foi 

se aprimorando ao longo dos anos e pode-se vê-la também na Internet, revistas, jogos e livros. 

No Brasil, esta modalidade de comunicação é chamada erroneamente de merchandising. 



16 

 

 

 

 Esta atividade complementar do mix de comunicação não é nova, já que é usada desde 

os primórdios da televisão, e a sua tendência é somente crescer. Ela leva para dentro da 

programação as informações sobre marcas e produtos, divulgando-os de forma diferenciada. 

Ao contrário dos comerciais tradicionais, que sofrem a falta de credibilidade e possuem 

gradativamente menos eficácia, já que é conhecida a “mania” do telespectador de pular de 

canal em canal durante os intervalos comerciais, afirmam Ogden e Crescitelli (2007). 

 O Product Placement é uma solução que tenta amenizar as interrupções durante as 

programações e das quais os telespectadores possuem aversão. Também é uma opção para 

divulgar o produto na programação da televisão digital, na qual pode-se pular o comercial e 

gravar da programação somente o que realmente se quer ver.  

A atividade de PP pode ser classificada em três níveis, segundo Ogden e Crescitelli 

(2007), e são classificadas conforme a intensidade da mensagem. O primeiro nível, inserção: 

no qual o produto aparece dentro de um determinado contexto. No segundo nível, a aparição 

do produto é acompanhada pela demonstração de seu uso. E o terceiro nível, engloba os dois 

primeiros níveis juntamente com um testemunhal, no qual o produto é mostrado, combinado 

com um depoimento favorável. Não irritar com conteúdo excessivo de aparições do produto é 

o desafio do product placement. 

 Os custos destas inserções estão relacionados com os níveis citados e vão de acordo 

com a duração e intensidade. O nível de aparição de PP necessita de um bom senso, pois se 

aparecer demais pode ser artificial e chatear o telespectador, como também não pode ser 

imperceptível, de modo que não seja notado. Alguns casos são tachados como artificiais, mas 

talvez esta artificialidade seja proposital, afirmam Ogden e Crescitelli (2007), já que se a ação 

ficar muito mascarada corre o risco de não ser identificada provocando ruído, falha na 

comunicação, assim não haverá aproveitamento nem resultados. Somando com o que foi 

explanado, Vasconcelos complementa:  

 

O planejamento de comunicação, ao optar pelo uso de PP, deve avaliar 

cuidadosamente as opções de programas e momentos de inserção, aparição ou 

testemunhal a fim de garantir que a mensagem não destoe ou atrapalhe o momento 

de entretenimento do público-alvo e apareça de forma natural, dentro de um 

contexto positivo e em harmonia com os objetivos a serem atingidos 

(VASCONCELOS, 2009, p.102). 

 

 As ações de inserção dos produtos e marcas na programação servem como opção para 

a redução de custos. Tendo em vista o valor elevado no custo de produção e também de 

veiculação de comerciais na programação da televisão, tem-se como exemplo, uma veiculação 
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de trinta segundos, durante o horário nobre da Rede Globo, na qual o custo chega ao valor 

expressivo de R$ 401.900 (quatrocentos e um mil e novecentos reais)
5
.  

 O consumidor está exposto diariamente a marcas e produtos, através de conversas, 

andando na rua, e até mesmo dentro da sua própria casa. É o carro que passa na rua, o produto 

que o amigo usa, a roupa que o artista veste na televisão. Todas são mensagens subliminares 

afirma Longo (2010), que fazem parte do cotidiano e influenciam o consumidor sem ao 

menos que ele note. O product placement tenta recriar estas situações cotidianas, passando 

uma mensagem publicitária. 

 Ogden e Crescitelli (2007) explicam que as Ações cooperadas com o trade englobam 

as campanhas de comunicação de varejo que são desenvolvidas conjuntamente pelo fabricante 

e pelo varejista, estas são assinadas por ambos. Esse tipo de comunicação é importante para as 

duas partes, mas muitas vezes apresentam foco excessivo nas ofertas de preços gerando a 

desvalorização da imagem da marca, afirmam Ogden e Crescitelli (2007). Vasconcelos (2009) 

complementa a idéia afirmando que estas ações são voltadas para a promoção e redução de 

preços, e tem forte uso de mechandising no ponto-de-venda. 

 O Marketing Digital define os métodos de marketing que utilizam o computador e a 

internet para divulgação. A função básica é usar o poder das redes online, da comunicação por 

computador e dos meios interativos digitais para atingir o público-alvo, definem Ogden e 

Crescitelli (2007). 

Entre os vários tipos de marketing digital estão a criação de sites web; a inclusão de 

mensagens em sites de busca, compras, notícias e chats de terceiros; ações de  e-mail 

marketing, [...] criação de comunidades virtuais como o Orkut. As ferramentas que 

são utilizadas para estas ações são banners, pop-ups, links patrocinados, intersticial, 

podcasting, entre várias outras (OGDEN e CRESCITELLI, 2007, p. 29-30). 

 

 Os avanços nesse campo da comunicação proporcionam cada vez mais novas 

possibilidades de comunicação, a interatividade é uma delas, entendem Ogden e Crescitelli 

(2007), já que a internet é o único meio que oferece unidos som, imagem e texto, agregando 

várias características em um só lugar. 

 Na modalidade de Eventos estão enquadrados os congressos, feiras, seminários, 

exposições, shows, que são uma ótima oportunidade para fazer comunicação, pois o público 

está disponível para receber informações, afirmam Ogden e Crescitelli (2007). Os Folhetos e 

                                                           
5
 Disponível em: site Jovedata, que divulga os preços de mídia no Brasil, preços de tabela atualizada e vigente 

em 24 de agosto de 2010. <http://www.jovedata.com.br/indexn.htm> Acesso em 24 ago. 2010. 

http://www.jovedata.com.br/indexn.htm%3e
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Catálogos são uma categoria de comunicação que recebe muito menos atenção dos 

anunciantes. São considerados como uma opção de segunda linha, acreditam Ogden e 

Crescitelli (2007). Entretanto pode ser importantes para segmentos de mercado nos quais a 

compra é mais planejada e feita em um momento posterior a visita ao ponto-de-venda. 

A atividade de Merchandising tem a origem no processo de arrumação dos produtos 

nos supermercados e lojas, de acordo com Ogden e Crescitelli (2007), por isso a origem da 

palavra que vem do inglês “merchandise” que é mercadoria. Pinheiro (2004) diz entender o 

merchandising como o enriquecimento, a valorização do clima promocional em nível de 

ponto-de-venda onde se encontra o produto, objetivando o envolvimento do consumidor e 

finalmente a ação de compra.  

Esta ferramenta consiste em uma ação de comunicação que tem por objetivo aumentar 

as vendas por meio de técnicas que valorizem o produto e auxiliem para que ele venda por si 

próprio, afirma Vasconcelos (2009). Seu objetivo é destacar o produto, atuando como um 

agente acelerador de vendas, porém por meio das próprias características do produto como 

embalagem, preço, entre outros. 

 O merchandising é essencial para produtos que são comprados por impulso, nesta 

categoria a atividade chega a ampliar as vendas de 60% a 70%, dependendo do tipo e do 

ponto-de-venda, afirmam Ogden e Crescitelli (2007).  Geralmente empresas que possuem 

produtos de consumo de massa, que precisam diferenciar-se em meio a infinitas 

possibilidades de escolha, possuem equipes responsáveis pelo ponto-de-venda.  

O merchandising, classificado como ferramenta complementar, é importante na 

manutenção do consumo destes produtos, e como apontado por Vasconcelos (2009), seus 

principais objetivos são: apresentar novidades no produto; destacar em relação à concorrência; 

incentivar a experimentação de produtos e auxiliar no escoamento de estoques. 

Pinheiro (2004, p.85) traz por meio de um quadro, o mecanismo comparativo das 

ferramentas de apoio ao marketing. Nela podem-se observar quais são os principais objetivos 

e características da propaganda, promoção e do merchandising. A propaganda é responsável 

pela apresentação do produto ao consumidor. A promoção leva o consumidor ao produto, pois 

aumenta o interesse por este. E o merchandising é o responsável por atrair o consumidor até o 

produto, já que sua função diz respeito a dar visibilidade ao produto gerando encantamento ao 

consumidor. 
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Quadro 1: Mecanismo comparativo das ferramentas de apoio ao marketing. 

Propaganda Promoção Merchandising 

Leva o consumidor ao produto Leva o produto ao consumidor Cria clima para compra 

É usado como estímulo de 

persuasão de compra 

É usado como reforço de 

vendas 

Reforça a compra 

Tem como veículo – TV, Rádio, 

Jornal, etc. 

Tem como veículo o canal de 

distribuição e a força de vendas 

Tem como veículo o ponto de 

venda 
 

FONTE: (PINHEIRO, 2004, p.85) 

 

Como exemplo de product placement, tem-se os créditos dos programas e novelas 

transmitidos pela Rede Globo, que são apresentados no final de cada programa. É quando são 

identificadas as marcas que realizaram ações durante os mesmos. Na Figura 2, tem-se como 

exemplo, os créditos da novela das 21 horas da Rede Globo, Passione – exibida no segundo 

semestre de 2010 – no qual pode-se observar a titulação “merchandising”. Assim o termo que 

é tratado equivocadamente, é levado ao uso popular. 

 

FIGURA 2: Créditos da novela Passione (2010). 

 

FONTE: Divulgação site YouTube
6
. 

 

Vale ressaltar que o termo merchandising utilizado na televisão é uma forma 

equivocada de denominação, pois neste, faltam dois elementos importantes, o ponto-de-venda 

e a compra por impulso. 

Para Ribeiro (1958, p.352) apud Pinho (2001) “o termo é utilizado de forma incorreta 

no Brasil, já que esse tipo de atividade é classificada como product placement”. Pinho (2001, 

p.352) explica que “o merchandising é a identificação e exposição da marca/serviço através 

                                                           
6
 Disponível em: Site YouTube. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=YQ5-_vqIUh0>. Acesso 

em: 07 nov. 2010. 
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de eventos/programas transmitidos por emissoras, cobertura jornalística de eventos”; além da 

“criação e produção de material promocional e peças para exibição e exposição nos pontos-

de-venda”, complementando as campanhas publicitárias. 

Pinho (2001), afirma que ao usar o merchandising na televisão as empresas têm como 

principais objetivos difundir o uso do produto, fortalecendo a sua imagem; explorar o 

testemunhal beneficiando-se da figura do ator “interagindo” com o produto; introduzir o uso 

do produto no cotidiano das pessoas e também ampliar o número de impactos no público, 

fortalecendo a lembrança da marca.  

A pesquisadora deste trabalho está ciente dos ensinamentos de Pinho (2001), mas não 

seguirá seus conceitos, pois se optou por diferenciar os termos merchandising e product 

placement, definidos por Ogden e Crescitelli (2007). Já que a divulgação de marcas e 

produtos inserida nos programas de TV é classificada como product placement. 

E por fim, o Marketing de Relacionamento pode ser definido como o processo 

contínuo de identificação e criação de valores e compartilhamento dos seus benefícios com 

clientes individuais, durante todo o tempo de vigência da parceria, definem Ogden e 

Crescitelli (2007, p. 31). O que caracteriza esta modalidade é o fato dela ser focada em 

clientes identificados e ativos, considerando sua importância para a empresa. 

 

 

2.2.3 Ferramentas inovadoras 

 

Por fim, as ferramentas inovadoras, que são modalidades surgidas com os avanços da 

tecnologia. São divulgadas por meio da televisão, boca a boca e principalmente a internet. A 

primeira ferramenta desta categoria é o Advertainment. Vasconcelos (2009) explica que o 

termo que surgiu da contração das palavras em inglês: advertising (propaganda) e 

entertainment (entretenimento). 

Diante da fragmentação dos consumidores já citada, o advertainment, que é 

considerado a evolução da propaganda, pois reinventa o modo de inserção das marcas, está 

sendo utilizado como uma nova forma de impacto ao público-alvo, oferecendo-lhes 

momentos de lazer, define Vasconcelos (2009). Esta ferramenta pode unir ações de relações 

públicas e product placement, mas essencialmente deve ser planejada para não perturbar o 
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público em seu momento de lazer, e sim somar a inserção da marca contribuindo para a 

diversão. 

 O advertainment surge em um momento em que o consumidor precisa muito mais do 

que um comercial de trinta segundos no horário nobre para ser cativado, o novo consumidor 

precisa de uma mensagem mais profunda, emocionada e racional para causar algum impacto. 

O diferencial é proporcionar momentos divertidos e agradáveis aos consumidores o que pode 

ciar simpatia e estima pela marca
7
. 

 Esta forma de comunicação se diferencia das formas tradicionais, já que não 

interrompe a programação do espectador repelindo-o, mas o atrai, e ao invés de impactar cria 

um elo entre anunciante e consumidor, afirma Borsanelli (2007). Ela precisa ser útil e 

prazerosa para o público. 

 Podem ser definidas como ações de advertainment, produções audiovisuais planejadas 

pelos anunciantes com intuito de entreter e agregar valor à marca. Para isso são criadas 

histórias de forma mais agradável ao consumidor, que resultam no formato híbrido da soma 

entre publicidade e entretenimento, e portanto não se encaixam nos padrões limitados dos 

comerciais de televisão. 

 A publicidade, de forma geral, sempre objetivou as vendas, mas a principal 

característica destas produções na forma de curtas-metragens se diferencia pelo fato de não 

vender um produto específico e sim criar uma ligação com o consumidor. Na qual se oferece 

um produto de entretenimento “em troca” de atenção e visibilidade, esclarece Borsanelli 

(2007). 

 O Marketing Viral é a evolução do buzzmarketing para o mundo virtual, o termo 

viral refere-se diretamente à internet, como um vírus que infecta o usuário, e este transmite a 

outros, define Vasconcelos (2009). A grande vantagem do marketing viral é a velocidade de 

disseminação da mensagem, que é infinitamente mais rápida que o boca-a-boca tradicional, 

ressaltam Ogden e Crescitelli (2007).  

O Buzzmarketing consiste na comunicação boca-a-boca, assuntos polêmicos que 

despertam grande interesse geram um buzz (que faz menção ao zumbido das abelhas no 

ouvido) daí a origem do nome, esclarece Vasconcelos (2009). Conseguir gerar uma 

comunicação de buzzmarketing intencional nem sempre é fácil, e deve haver o cuidado para 

                                                           
7
 Disponível em: <http://adwebfreak.wordpress.com/2006/09/15/advers-parte-1/>. 
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que não haja ruído na comunicação, e a mensagem chegue aos outros consumidores 

modificada, ou de forma negativa. 

 Depois de feitas definições e esclarecimentos sobre as diferentes formas de divulgação 

disponíveis no Mix de Comunicação de Marketing, suas características e funções, pretende-se 

abordar o tema televisão, já neste suporte será feita a análise desta pesquisa.  

 

 

2.3 TELEVISÃO, GÊNEROS E FORMATOS 

 

A televisão está presente no cotidiano das pessoas, e pode influenciá-lo de diferentes 

formas. O telespectador torna-se flexível e planeja seus horários pensando na programação da 

televisão. De encontro com o que foi dito: 

 

A televisão é um elemento importante da vida cotidiana [...], é um fluxo que tem 

presença determinante; ver televisão contribui para o modo como os indivíduos 

estruturam e organizam seu dia, com respeito às suas atividades cotidianas e ao 

tempo, à hora de dormir ou de trabalhar. Atualmente, representa uma tecnologia 

insubstituível, podendo faltar algum [...] eletrodoméstico, mas a televisão é 

indispensável (ALVARADO, 1992 apud SOUZA, 2004, p.23).  

  

 A televisão é a mídia brasileira mais importante, afirma Salles apud Souza (2004). 

Pode-se afirmar que na economia, a televisão como veículo publicitário firmou-se como a 

mais importante ferramenta para divulgação de bens e serviços. É também a principal fonte de 

informação e notícia para as mais amplas camadas de espectadores de todos os níveis, idades, 

classes e lugares deste país, continua Souza. 

Watts (1999) apud Souza (2004) conclui que o entretenimento é necessário para todo e 

qualquer programa, senão não haverá audiência, este entreter que não significa somente fazer 

sorrir e cantar. Pode ser um entreter que interessa, surpreende, diverte, choca e estimula a 

audiência despertando a vontade de assistir, conclui. Outra função dos programas de televisão 

é informar, significando que no final da exibição o telespectador saiba um pouco mais do que 

sabia, no começo do programa, sobre um determinado assunto. 

Os programas de televisão necessitam da classificação em categorias de acordo com 

seus gêneros afirma Souza (2004). A ABEPEC
8
 possui uma classificação que distingue três 

categorias que são definidas por Marques de Melo apud Souza (2004). Seguindo esta 

                                                           
8
 ABEPEC: Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais. 
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classificação, estas categorias abrangem a maioria dos gêneros: entretenimento, informativo e 

educativo, esclarece Souza (2004). 

 O gênero nos meios de comunicação é definido por Ellmore (1991) apud Souza (2004, 

p. 41) como: “grupo distinto ou tipo de filme e programa de televisão, categorizados por 

estilo, forma, proposta e outros aspectos”. Ao gênero de um programa associa-se diretamente 

um formato, no caso dos programas de televisão a “forma” é a característica que ajuda a 

definir o gênero. Souza (2004, p. 45) explica que “em televisão, vários formatos constituem 

um gênero de programa, e os gêneros agrupados formam categorias”.  

Na programação da televisão brasileira pode-se acompanhar alguns exemplos de 

reality shows. São programas em formatos idênticos ou parecidos aos exibidos nos Estados 

Unidos. Estes são adquiridos e licenciados pelas emissoras em que são transmitidos. Alguns 

exemplos de realitys exibidos aqui no Brasil são: Ídolos, Troca de Família, O Aprendiz e A 

Fazenda, ebibidos pela Rede Record. Esquadrão da Moda, Supernanny e Qual é o Seu 

Talento?. Exibidos pelo SBT. E por fim a Rede Globo que transmite o Big Brother Brasil e 

Hipertensão.  

 O termo programação, definido por Souza (2004), diz respeito a um conjunto de 

programas transmitidos por uma rede de televisão, no qual o principal elemento é o horário de 

transmissão de cada programa. A programação da televisão brasileira, na sua maior parte, 

possui uma horizontalidade da programação, que significa determinar um horário fixo para 

os gêneros todos os dias da semana, com o objetivo de condicionar o telespectador ao hábito 

de assistir ao mesmo programa no mesmo horário. 

 Programas como novelas e reality shows, são exemplos de programação horizontal, 

que segundo Avancini apud Souza (2004), só são viáveis em sociedades de baixa renda, nas 

quais as pessoas não têm condições para optar por outras formas de entretenimento. Enquanto 

o Brasil estiver na situação de desenvolvimento econômico, as novelas irão continuar no 

horário nobre, como o produto mais importante de comunicação. Diferentemente das 

emissoras de canais abertos, as emissoras de canais por assinatura apostam em programações 

verticais, nas quais os programas mudam de horário e são reprisados, para atingir audiências 

alternativas. 

 As emissoras brasileiras moldaram sua grade horária há anos, afirma Souza (2004). 

Desde então, poucas mudanças ocorreram, o horário nobre, das 19 às 22horas, continua sendo 

a faixa de maior valor comercial para a veiculação de publicidade, isso porque é o período em 
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que se concentram as maiores audiências e as produções mais elaboradas. Souza complementa 

dizendo que: 

As alterações na grade horária das emissoras seguem a necessidade de adaptação 

momentânea devido a picos de audiência da concorrência ou fatores sazonais. 

Porém, estudos recentes constatam que o panorama geral das grades e das 

programações das redes apresenta poucas modificações desde a implantação da TV 

no Brasil (SOUZA, 2004, p.63). 

 

 A estratégia de grade horária da Rede Globo, que fixou no horário nobre basicamente 

dois ou três gêneros (entretenimento, informativo e educativo), fez as outras emissoras se 

adaptarem na busca pela parcela de audiência insatisfeita com os gêneros apresentados na 

programação horizontalizada.            

          

 

2.3.1 Reality Show 

 

 O reality show, formato no qual se enquadra o Big Brother Brasil, é caracterizado pela 

fórmula que mistura um game show com câmeras captando as reações dos participantes. Esta 

idéia vem de um fetiche que, segundo Freud, está presente em todo o ser humano, o 

voyeurismo, afirma Souza (2004). Para Freud apud Souza (2004), o voyeurismo, que significa 

“ver algo por curiosidade”, faz parte da vida das pessoas comuns, e só em casos extremos é 

que se torna doença.  

 O Big Brother foi sucesso em 1999 na Holanda, que o vendeu para outros 21 países 

rapidamente, de acordo com Souza. A emissora de televisão SBT fez a primeira tentativa de 

recriar este reality show com a Casa dos Artistas em 2001, mas após negociações com a 

Endemol, proprietária da marca Big Brother, desistiu de recriar o programa com a fórmula 

exigida, e por isso enfrentou processos movidos pela Rede Globo, que aceitou a sociedade 

com a empresa holandesa e comprou o formato, que veio a estrear em 2002, diz Souza (2004). 

 O formato fracassou em alguns países e obteve muito sucesso em outros, incluindo a 

versão holandesa e a brasileira do Big Brother. Sucesso este que fez o programa garantir 

espaço por 9 anos (em 2011) na Rede Globo, incluindo renovação de contrato para novas 

edições. O programa é conhecido pelos seus recordes em faturamento, no ano de 2010 estes 
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chegaram a R$ 300 milhões, segundo a coluna “entrelinhas” do jornal Estado de São Paulo
9
. 

Deste total, R$ 67 milhões foram arrecadados em contratos de patrocínio antes mesmo de o 

programa ir ao ar. 

 O programa é um sucesso comercial para a Globo, diz Willy Haas, diretor de 

comercialização da Rede Globo, ele afirmou que em outubro de 2010 que “já havia uma lista 

de anunciantes querendo uma vaga para a próxima edição
10

”. Referindo-se a edição de 

número 11. 

 O tipo de formato reality show ainda não está esgotado ressalta Souza (2004), já que 

sempre há interesse do público por bisbilhotar a vida do cidadão comum, seja por meio das 

câmeras escondidas ou não. O voyeurismo é o argumento principal do programa que é 

caracterizado por câmeras, em todos os locais possíveis, determinadas a oferecer ao 

telespectador as melhores imagens e reações dos participantes. O gênero reality show contém 

o formato game show, isso porque os participantes ao longo do programa passam por provas 

de resistência e inteligência.   

 Outro formato utilizado pelo programa é o interativo, no qual o espectador é 

responsável pela eliminação dos participantes por meio de ligações e votos pelo site. Souza 

(2004, p. 129) enfatiza que “a busca de formatos é a arma das emissoras para diferenciar 

programas do mesmo gênero”. 

 Tendo feita a conceituação das ferramentas de comunicação de marketing, e a 

explanação sobre o tema televisão, parte-se para a explicação a respeito de quais foram os 

métodos utilizados para a pesquisa e quais as etapas foram seguidas para que fossem 

alcançados os objetivos propostos no início do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Disponível em: < http://www.abril.com.br/blog/bbb/2010/02/25/bbb10-pode-ser-recorde-de-faturamento-do-

reality/>. Acesso em 06 out. 2010. 

10
 Disponível em: < http://www.abril.com.br/blog/bbb/2010/02/25/bbb10-pode-ser-recorde-de-faturamento-do-

reality/> Acesso em 06 out. 2010. 
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3 METODOLOGIA 

 

  Normalmente, as pesquisas científicas, assim como esta, são motivadas pelo desejo de 

compreender acontecimentos e aspectos cotidianos com a utilização de procedimentos já 

consagrados que auxiliem a alcançar os objetivos traçados.  

  Esta pesquisa foi qualitativa quando se analisou as ferramentas de comunicação 

utilizadas pela Fiat no Big Brother Brasil 11. Segundo Bardin (2004), a pesquisa qualitativa 

corresponde a um procedimento mais intuitivo, mais maleável e mais adaptável, suposto a 

índices não previstos e à evolução das hipóteses. 

  A pesquisa também teve caráter quantitativo ao identificar e descrever quais os tipos 

de ferramentas foram utilizadas pela empresa Fiat no Big Brother Brasil 11. Segundo Bardin 

(2004, p. 107), “a abordagem quantitativa funda-se na seqüência de aparição de certos 

elementos da mensagem”. Este tipo de pesquisa obtém dados descritivos através de um 

método estatístico. A autora ressalta que esta análise é mais objetiva, mais fiel e mais exata, 

visto que a observação é mais bem controlada. Por ser rígida, esta análise é útil nas fases de 

verificação das hipóteses. 

  O método utilizado foi um estudo de caso. Segundo Yin (2005, p. 19) “os estudos de 

caso são a estratégia preferida quando se colocam as questões do tipo „como‟ e „por que‟, 

quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se 

encontra em fenômenos inseridos em algum contexto da vida real”. O caso em questão foi o 

programa Big Brother Brasil 11. 

 Como técnica utilizou-se a análise de conteúdo, que Bardin (2004) define como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, um instrumento marcado por uma grande 

diversidade de formas e adaptável neste campo de aplicações muito vasto. A autora explica 

que a análise de conteúdo trabalha com mensagens, com a comunicação. 

 De acordo com Bardin (2005), existem três etapas para a organização da análise: 

 

Pré-análise: é a fase de organização propriamente dita, corresponde a um período de 

intuições, mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as idéias iniciais. 

Exploração do material: se as diferentes operações da pré-análise foram 

convenientemente concluídas, a fase de análise propriamente dita não é mais do que 

a administração sistemática das decisões tomadas. 

Tratamento dos resultados, a inferência: os resultados são tratados de maneira a 

serem significativos (falantes) e válidos. Operações estatísticas simples 

(porcentagens) ou mais complexas (análise fatorial) permitem estabelecer quadros 
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de resultados, diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e põem em relevo 

as informações fornecidas pela análise (BARDIN, 2005, p. 95). 
 

 Antes de fazer a análise sobre as ações publicitárias realizadas no BBB 11, foi criado 

um breve histórico sobre a Empresa Fiat, para aprofundar o conhecimento sobre esta Empresa 

automobilística presente no BBB desde sua estréia em 2002. 

 Foi realizado também, um histórico do programa Big Brother Brasil, comentando um 

pouco sobre seu funcionamento, regras, participantes e provas. Após isso, aprofundou-se mais 

precisamente no Big Brother Brasil 11, no qual foram comentados alguns aspectos como 

patrocinadores, merchandising e faturamento. 

 Com os aspectos anteriores pautados, pôde-se partir para o próximo e mais importante 

ítem do trabalho que foi a participação da Fiat no Big Brother Brasil 11. Como objetivo tinha-

se listar as Ferramentas de Comunicação utilizadas para divulgação da Fiat no BBB 11, 

distingui-las entre Tradicionais, Complementares ou Inovadoras
11

 e após, perceber qual destas 

foi utilizada em maior número pela Fiat. Para que isso fosse feito, foram identificados todos 

os tipos de divulgação da Fiat por meio do BBB 11. E por fim, uma análise de conteúdo nas 

Provas em que a Fiat esteve presente. Essas etapas descritas anteriormente, juntas formam a 

chamada pré- análise. 

 A amostra escolhida para a realização da análise de conteúdo foram os programas em 

que se realizaram algum dos três tipos de provas do Big Brother Brasil 11: a prova do líder na 

qual todos os confinados participam e que ocorre geralmente nas quintas-feiras; a prova do anjo, 

na qual somente alguns confinados sorteados participam e que ocorre na sexta-feira e por fim, a 

Prova da comida em que os participantes dividem-se em dois grupos para competir. Em 77 dias 

de confinamento foram realizadas 34 provas. Como corpus para análise só foram considerados 

os programas transmitidos pela Rede Globo, excluindo-se o canal pay per view do BBB, no 

qual o telespectador paga por um pacote, podendo assistir o programa 24 horas por dia. 

 Nos dias em que tais provas realizaram-se foi identificado qual o anunciante presente, 

(veja Quadro 2), a partir de então foram selecionadas as provas em que a empresa Fiat esteve 

presente para uma descrição completa e análise. Esta análise, juntamente com a análise das 

outras formas de divulgação da Fiat durante o BBB 11 serviram para identificar qual o tipo de 

ferramentas de comunicação foi realizada em maior número, se tradicionais, complementares 

                                                           
11

 Classificação feita a partir da tabela proposta por Ogden e Crescitelli (2007). 
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ou inovadoras. Esta etapa do trabalho classifica-se como a exploração do material, 

conceituada anteriormente.  

 

Quadro 2: Relação das provas do Big Brother 11 e patrocinadores. 

SEMANAS PROVA LÍDER PROVA ANJO PROVA COMIDA 

1º - 13/01 ANTARCTICA FIAT Sem patrocinador 

2º - 20/01 Sem patrocinador NIELI IPANEMA 

3º - 27/01 Sem patrocinador Sem patrocinador Sem patrocinador 

4º - 3/02 KNOR FIAT ANTARCTICA 

5º - 10/02 SANSUNG Sem patrocinador FRUTTARE 

      13/02 Sem patrocinador X X 

6º - 17/02 NIELI ACTIVIA Sem patrocinador 

7º - 24/02 HONDA FIAT 3 CORAÇÕES 

8º - 3/03 Sem patrocinador GAROTO Sem patrocinador 

9º - 10/03 ROSSI IPANEMA HONDA 

      13/03 Sem patrocinador X X 

10º - 17/03 FIAT X QUAKER 

11º - 24/03 Sem patrocinador X X 

        25/03 LOCTITE X X 

        26/03 Sem patrocinador X X 

 

 Além da identificação e classificação das ações realizadas pela Fiat no Big Brother 

Brasil, foi acompanhado se houve crescimento nas vendas da empresa no período em que o 

programa esteve no ar. Comparando dados de vendas do primeiro trimestre do ano de 2010 e 

de 2011. Estes dados foram obtidos por meio de notas divulgadas no site da empresa Fiat. 

 Há a importância de ressaltar que nos momentos em que a atividade de 

merchandising for citada na continuidade deste trabalho, deve-se entender como product 

placement, já que, ocorre uma troca de termos pela Rede Globo e também por alguns dos 

autores que foram consultados e citados neste trabalho. Pela atividade de product placement, 

segundo Ogden e Crescitelli (2007), entende-se a inserção de produtos e marcas dentro da 

programação normal; e o merchandising classifica-se essencialmente como uma ação no 

ponto-de-venda. 
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4 ANÁLISE 

 

4.1 FIAT 

 

A Fiat está instalada em Betim (MG), desde 1976, e em 2011 opera em três turnos 

com capacidade produtiva para até 800.000 veículos por ano.  

A Empresa garante o compromisso com o Brasil, pioneirismo e inovação como características 

marcantes, produtos de alta qualidade e tecnologia, design admirado, respeito ao consumidor 

e responsabilidade social, de acordo com o site da Empresa
12

. Estes atributos compõem o 

perfil da Fiat Automóveis, uma das empresas automobilísticas com maior crescimento no 

mercado brasileiro e líder de vendas no setor. 

 Martins
13

 (2010), afirma que em 35 anos de Brasil, a Fiat passou de patinho feio da 

indústria para a liderança do mercado de automóveis, posto conquistado em 2002 e mantido 

desde então. Ter um carro da montadora italiana poderia até ser um problema nas estradas 

brasileiras dos anos 70 e 80, mas na primeira década do século 21 virou motivo de orgulho 

para consumidores ávidos por novidades tecnológicas e design diferenciado, complementa 

Martins. 

 “Pensando no futuro, a Fiat entrou forte no mundo digital, apostando em ações 

diferenciadas e impactantes, que incluem ações dentro do Big Brother Brasil”, declarou 

Martins (2010, p. 1). Com este trabalho inovador e de fortalecimento da marca, a Fiat observa 

o resultado nas vendas dos seus automóveis. 

A Fiat confirmou em 2011, a liderança no mercado brasileiro de veículos pela nona 

vez. Além de apresentar em fevereiro de 2011 um crescimento de 30% sobre as vendas de 

janeiro. E por fim, um crescimento de 24,7% sob o período janeiro e fevereiro de 2010, de 

                                                           
12

 Disponível em: <http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/institucional.jsp> Acesso em: 09 mar. 2011. 

13
 Andréa Martins é colunista da Revista Meio & Mensagem. 
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acordo com o site da empresa
14

. O Fiat Uno foi o automóvel com maior volume de vendas do 

mercado no mês de janeiro
15

. 

 Pelo nono ano consecutivo também, a Fiat esteve presente no Big Brother Brasil, 

como uma das maiores patrocinadoras, presente em provas e ações realizadas no programa. 

Em comunicado no site, a Empresa declara que a parceria entre a Fiat e o BBB é um sucesso, 

já que proporciona a exposição dos produtos da marca a milhares de pessoas durante os meses 

de programa
16

. 

 

  

4.2 BIG BROTHER BRASIL 

 

Entre uma “espiadinha” e outra, já se foram onze temporadas. Sacchitiello (2010) 

conclui que além de se firmar como o reality show de maior sucesso da televisão brasileira, o 

Big Brother Brasil conseguiu atravessar quase uma década no ar, colecionando recordes de 

faturamento e engordando todos os anos as cifras da Rede Globo, emissora que transmite o 

programa, desde 2002. Sendo que em 2002 e 2003 foram exibidas duas edições por ano. 

Mas há algumas opiniões que discordam do fato de o Big Brother Brasil ser um 

programa de sucesso. Já que é muitas vezes criticado por falta de conteúdo, Guido
17

 (2010) 

diz que o programa é uma síntese do que há de pior na televisão brasileira. Já foi possível 

assistir o próprio apresentador rebatendo as críticas quanto ao conteúdo do programa, dizendo 

a estes que criticam, que o programa tem como base o entretenimento.  

No Big Brother Brasil os participantes ficam confinados em uma luxuosa casa, com 

quartos divertidos e cômodos muito bem decorados. A casa também possui um amplo jardim 

que comporta uma piscina, uma academia, área para meditação, entre outros ambientes para 

convívio. Os brothers ficam limitados a qualquer comunicação com o mundo externo, com 

                                                           
14

 Disponível em: <http://www.fiat.com.br/mundo-

fiat/novidades/6098/FIAT+CONFIRMA+LIDERANCA+NO+MERCADO+BRASILEIRO+PELA+NONA+VE

Z> Acesso em: 09 mar. 2011. 

15
 Disponível em: <http://www.fiat.com.br/mundo-

fiat/novidades/6153/UNO+E+STRADA+IMPULSIONAM+VENDAS+DA+FIAT+EM+FEVEREIRO> Acesso 

em: 06 abr. 2011. 

16
 Disponível em: <http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/institucional.jsp> Acesso em: 09 mar. 2011. 

17
 Marcelo Guido é escritor. Disponível em: 

<http://www.jornalcorreiodosul.com.br/imprimir.asp?id_noticia=4916> Acesso em: 06 mai. 2011. 
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exceção do apresentador Pedro Bial, com quem eles mantêm contato através de monitores 

espalhados pela casa. Há também o contato com os artistas que os fazem visitas, músicos e 

DJs que animam as festas realizadas na casa.  

O programa dura em torno de três meses, nos quais os brothers são vigiados 24 horas 

por dia e aventuram-se entre provas, festas, amizades e intrigas. Todas as semanas são 

realizadas as Provas do líder, que dão a um participante a imunidade de eliminação daquela 

semana e o poder de indicar outro brother ao “paredão”. O paredão foi o apelido dado para a 

ocasião enfrentada semanalmente pelos brothers, na qual dois ou três participantes disputam a 

permanência na casa por meio da votação do público, que é feita pelo telefone e também 

internet. 

Também ocorrem semanalmente as Provas do Anjo, nas quais o vencedor tem direito a 

imunizar um brother em um paredão. Nos domingos é que são formados os paredões; o anjo 

imuniza alguém, o líder indica um participante, e logo após um por um os participantes vão ao 

confessionário para votar. O mais votado junta-se com o indicado pelo líder ao paredão
18

.  

Nesta décima primeira edição, bem como na anterior, os brothers se depararam com o 

Big Fone. Um telefone dentro da casa, no qual os participantes recebiam “ligações” com 

ordens dadas pelo Big Boss (grande chefe), geralmente a ordem era a de indicar outro brother 

ao paredão. Assim então formaram-se paredões triplos. Após a formação do paredão, 

iniciavam-se as votações que se encerravam na terça, dia de eliminação. Mas a regra não foi 

seguida à risca, já que algumas eliminações foram feitas aos domingos.  

A décima primeira edição do Big Brother Brasil foi ao ar no dia 11 de janeiro e 

encerrou no dia 29 de março de 2011. Os participantes disputaram o prêmio de R$ 1,5 milhão. 

O segundo e o terceiro colocados levaram para casa, respectivamente, R$ 150 mil e R$ 50 

mil, de acordo com o site oficial do programa
19

. 

Além dos prêmios em dinheiro que foram dados aos primeiros colocados, os brothers 

ainda concorreram a outros vários prêmios que foram bonificações em provas, como carros, 

computadores, eletrodomésticos, e até um apartamento. 

 

 

 

                                                           
18

 As regras do jogo estão disponíveis no site do programa. Fonte: <http://bbb.globo.com/sobre/o-jogo.html> 

Acesso em: 06 abr. 2011. 
19

 Disponível em: <http://bbb.globo.com/> Acesso em 15 jan. 2011. 
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4.2.1 Big Brother Brasil 11 

   

O reality de maior audiência voltou ao ar, em janeiro de 2011, com a promessa de 

trazer faturamento recorde à Globo, de acordo com reportagem publicada na Revista Meio & 

Mensagem
20

. Várias marcas e empresas aproveitaram o Big Brother Brasil para apresentar 

novidades para o ano que iniciou. Uma das primeiras foi a Fiat, que usou a estréia do 

programa no dia 11 de janeiro para lançar o seu Novo Bravo, com inúmeros comerciais ao 

longo da exibição do programa. 

Com o reality no ar, começou a corrida dos patrocinadores para chamar a atenção do 

público e inundar a casa com suas marcas e produtos, afirma Sacchitiello (2011). E continua, 

explicando que além dos cotistas máster: Johnson & Johnson (Sundown), Fiat, Unilever 

(Knorr), Ambev (Guaraná Antarctica) e Niely – outras empresas já haviam feito acordo ou 

estavam na fila - para expor suas marcas em provas, festas e ações especiais com os 

participantes a fim de ganhar um espaço dentro do confinamento. 

De acordo com Castro (2011), após um mês de programa, a produção já não podia 

mais aceitar encomendas de ações de merchandising. Pelo menos dez grandes anunciantes 

não conseguiram emplacar suas marcas em premiações e provas e terão que esperar pela 

próxima edição. 

Para a décima primeira edição estavam confirmadas a execução de ações de 

merchandising das marcas: Bout‟s, Brastemp, Chilli Beans, Grendene, Honda, Luckscolor, 

Kibon, Rossi e Samsung, em janeiro de 2011, informa Sacchitiello (2011). Mas ainda podiam 

juntaram-se a eles outras marcas, conforme o reality foi conquistando mais interesse dos 

telespectadores, e a audiência aumentando, explica Sacchitiello . Não há dúvidas de que as 

ações realizadas no programa geram audiência, repercussão e feedback, ajudando o programa 

a ser um dos mais rentáveis para a Globo.  

 De acordo com reportagem publicada na Revista Meio & Mensagem, assim que o 

apresentador deu o primeiro alô aos telespectadores, a emissora já poderia ter embolsado uma 

quantia superior a R$ 84 milhões, já que os cotistas citados acima pode ter investido R$16,9 

                                                           
20

 Disponível em: 

 <http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Marcas_voltam_a_nave_Big_Brother_Brasil> Acesso em: 21 

fev. 2011. 
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milhões cada um
21

. Este valor ainda é só uma parcela do que a emissora lucra com o 

programa, já que os comerciais durante o reality sempre são concorridos e custam por volta 

de R$ 325 mil a inserção de 30 segundos
22

 somam-se ao faturamento do Big Brother Brasil 

que é a maior atração da temporada de verão da Rede Globo. 

A vontade de aparecer no programa é tamanha que, para alguns anunciantes, quanto 

mais grandiosa e inusitada a ação, melhor, afirma Sacchitiello (2010). Patrocinadora do BBB 

desde a primeira edição, a Fiat marcou presença em 2010, com uma prova que colocou os 

participantes frente a simulações climáticas. A idéia não gerou repercussão negativa, afirma 

João Ciaco, diretor de publicidade e marketing da Fiat para a América Latina, que relata:  

 
Nossas ações geram repercussão e essa, por ser prova de liderança, gerou uma 

maior. Temos uma preocupação com o teor da provas e fazemos em conjunto com 

as nossas agências e com a emissora. Sempre que mostramos um novo carro no 

programa, no dia seguinte o movimento nas concessionárias aumenta para procurá-

lo. (CIACO, 2010 apud SACCHITIELLO, 2010, p.1). 

  

A prova feita no ano de 2010 teve tamanho sucesso que foi realizada novamente em 

2011, como será explanado no decorrer deste trabalho. Mostrando como uma ação realizada 

no programa pode gerar bons resultados para as empresas. 

Outro caso de sucesso é o do supermercado Carrefour, que apareceu como o mercado 

oficial do BBB 11. O mercadinho serviu para divulgar os produtos de Marca Própria do 

Carrefour. Segundo a emissora Rede Globo, afirma Castro (2011), a rede de supermercados 

Carrefour aumentou as vendas de produtos com sua própria marca em 20% após divulgá-las 

nas sessões de compras semanais dos brothers. Ao contrário da repercussão positiva da ação 

da empresa Fiat, confirmada pelo diretor de publicidade da empresa, a primeira participação 

da AmBev no Big Brother Brasil 11, com o Guaraná Antarctica não ocorreu como planejado e 

repercutiu talvez negativamente.  

 A execução da prova não transcorreu como deveria ser, já que logo no início da prova 

os participantes de uma das equipes notaram que havia algo errado e reclamaram. Houve 

algum problema quanto ao funcionamento dos equipamentos da prova. Foi então que tanto os 

                                                           
21

 Disponível em: 

 <http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Marcas_voltam_a_nave_Big_Brother_Brasil> Acesso em: 21 

fev. 2011. 

 
22

 De acordo com o site Jovedata, que oferece tabelas de preços de mídia das principais emissoras do Brasil. 

Tabela vigente em 09 mar. 2011. Ver tabela no Anexo 1 deste trabalho. 
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participantes como o apresentador ficaram imóveis, sem reação, tentando esperar que o 

problema fosse resolvido. Foi chamado um comercial e no retorno deste o problema ainda 

persistia. O apresentador Pedro Bial dizia que eram os participantes que realizavam a prova de 

forma equivocada. E depois de um bom tempo a prova foi finalizada. 

 De acordo com matéria publicada na Revista Meio & Mensagem (2011), o incidente 

gerou uma onda de comentários na internet, na qual os telespectadores fizeram piadas com a 

prova mal sucedida e com o Guaraná Antarctica. No Twitter a marca da AmBev foi um dos 

termos mais comentados da noite, e ainda na manhã seguinte o refrigerante estava no 

Trending Topics Brasil
23

, de acordo com a matéria. 

Seguindo no tema Twitter, a empresa Kingo Labs
24

, com o objetivo de monitorar a 

opinião do público internauta no Twitter, em relação às ações de merchandising, lançou um 

site de monitoramento especial para o reality show, informou a matéria da Revista Meio & 

Mensagem
25

. Nomeada de Kingo Meter do BBB 11, a ferramenta era capaz de avaliar, minuto 

a minuto, em tempo real, as citações que o público fez no Twitter, de cada uma das marcas 

que apareceu na atração. Os resultados só podem ser medidos durante a exibição do programa 

na Rede Globo. O objetivo desta medição, de acordo com o site Kingo Meter
26

, era mostrar 

como uma marca ou um anúncio pode se tornar instantaneamente populares quando 

apresentadas em um programa de grande audiência. 

Segundo o site da Kingo Labs, é possível ver o ranking de desempenho dos 

anunciantes como se fosse um termômetro, medindo menções positivas, negativas e neutras, 

proporcionando aos anunciantes e ao público a aceitação das ações de merchandising 

realizadas no Big Brother Brasil. 

Tem-se como exemplo a medição de tweets por minuto (t.p.m.) durante o programa do 

dia 17 de Março de 2011, no qual foi realizada uma prova do líder em que a Fiat esteve 

                                                           
23

 Trending Topics Brasil são os tópicos mais debatidos em um determinado momento no Twitter, incluindo 

somente usuários do Brasil. Disponível em: <http://www.admit.com.br/tecnologia/a-importancia-dos-trending-

topics> Acesso em: 28 abr. 2011. 

24
 Kingo Labs: é uma startup que atua no desenvolvimento de aplicativos sociais, ferramentas de métricas e 

mobilidade. Fonte: <http://kingolabs.com.br/a-kingo-labs/> Acesso em: 21 fev. 2011. 

25
 Disponível em: 

<http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Apos_estreia,_Samsung_chama_a_atencao_no_BBB> Acesso 

em: 21 fev. 2011. 

 
26

 Disponível em: <http://kingolabs.com.br/produtos/> Acesso em: 21 fev. 2011. 
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presente. A Figura 3 mostra uma captação do site Kingo Meter feita às 22h32min, no 

momento em que o BBB 11 entrou no ar. 

 

FIGURA 3: Site Kingo Meter ao iniciar o programa. 

 

FONTE: <http://bbb.kingometer.com.br/> Acesso em: 17 mar. 2011. 

 

A Figura 4 mostra uma captação do site às 22h50min, após alguns minutos da Prova 

do Líder ter se iniciado. 

 

FIGURA 4: Site Kingo Meter durante realização da Prova do Líder. 

 

FONTE: <http://bbb.kingometer.com.br/> Acesso em: 17 mar. 2011. 
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 Analisando a Figura 3 e a Figura 4, percebe-se o aumento considerável de citações que 

a empresa Fiat teve após o início da Prova do Líder. Antes da realização da prova a Empresa 

possuía apenas 3 tweets por minuto, e assim que a prova iniciou-se os t.p.m subiram para 36. 

Mostrando assim como uma ação realizada no Big Brother Brasil pode trazer uma ótima 

visualização para uma marca, empresa ou produto, e fazer com que a mesma seja muito 

comentada. 

 O reality de edição número 11 alcançou recorde de faturamento de todas as edições 

anteriores, cujo valor a Rede Globo mantém em segredo, mas estimativas apontam que tenha 

ultrapassado a marca dos R$ 300 milhões, afirma Sacchitiello (2011). O programa terminou 

cumprindo as expectativas comerciais da emissora. 

 Sacchitiello (2011) explica que o Big Brother Brasil não é apenas um programa de TV 

aberta, mas um produto também consumido na TV a cabo, na internet e, sobretudo, nas redes 

sociais. O que contribuiu para que esta edição tivesse o mais baixo desempenho número no 

IBOPE: 30 pontos de média na final
27

. O diretor geral da TV Globo, Octávio Florisbal, tem 

uma opinião semelhante e conclui que: 

 
A questão da diminuição da audiência, de que tanto se fala, é mais complexa do que 

parece ser. Em comparação numérica, os dados do IBOPE dos programas de hoje 

são menores do que os registrados no Painel Nacional de Televisão há dez anos, por 

exemplo. Mas é preciso considerar que o aumento populacional levou também à um 

incremento do número de domicílios presentes em cada ponto no IBOPE. Ou seja, 

um ponto, hoje, representa mais casas do que antigamente (FLORISBAL, 2011 apud 

SACCHITIELLO, 2011, p.1).  

 

 Apesar da justifica, o executivo admite que os programas da Globo competem com as 

emissoras concorrentes, com a internet e com as demais mídias, mas não julga que isso 

diminua a repercussão e o alcance da atração
28

. 

 Mesmo com a baixa audiência da final
29

 do BBB 11, que foi ao ar no dia 29 de março, 

o programa mobilizou o Twitter e as redes sociais. Naquela noite mais da metade dos 

Trending Topics do Brasil referiram-se ao programa e aos candidatos vencedores, declarou 

                                                           
27

 Disponível em: 

 <http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Final_do_Big_Brother_atesta_opinioes_das_redes_sociais> 

Acesso em: 30 mar. 2011. 

 
28

 Fonte idem a nota 27. 

29
 Fonte idem a nota 27. 
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Sacchitiello (2011).  Maria Carolina Cintra, sócia-fundadora da empresa Kingo Labs, 

complementa afirmando que:  

 

Durante todo o período em que o programa ficou no ar, contabilizamos um total de 4 

milhões de tuítes relativos ao BBB. Isso representa um aumento de 2.304% em 

comparação com o ano passado. Claro que o número de usuários do microblog hoje 

é imensamente maior do que há um ano, mesmo assim é uma marca significativa. 

(CINTRA, 2011 apud SACCHITIELLO, 2011, p.1). 

 

 Segundo Cintra (2011) apud Sacchitiello (2011), nas últimas semanas a atriz Maria, 

vencedora da 11ª edição do programa foi campeã de menções positivas no Twitter, e 73% dos 

tweets relacionados a ela, eram elogios. Cintra continua, dizendo que a vitória de Maria 

confirma a importância da análise e do uso das redes sociais como um termômetro. E conclui:  

 
Já para as marcas, se o princípio é chamar a atenção, o BBB continua representando 

uma boa alternativa. Os internautas comentam, fazem piada e falam bastante dos 

patrocinadores e das ações. Acho que, em um investimento como esse, até a máxima 

do 'falem mal, mas falem de mim‟ vale a pena. (CINTRA, 2011 apud 

SACCHITIELLO, 2011, p.1). 

 

 O Twitter, e suas menções medidas por meio do site Kingo Metter serviram neste caso 

para comprovar e reforçar a idéia de que o Big Brother Brasil expõe a marca de anunciantes 

para milhões de pessoas, que podem por meio da internet disseminar o nome da marca. 

 

 

4.3 FIAT NO BIG BROTHER BRASIL 11 

 

Aqui estão listadas as estratégias de divulgação da Empresa Fiat no BBB 11. Não só as 

ferramentas utilizadas dentro do reality show, mas também aquelas utilizadas paralelamente 

ao programa, durante sua exibição em 2011. 

A Fiat pôde ser vista em inúmeras circunstâncias no BBB 11. O primeiro momento em 

que os telespectadores presenciaram a imagem da marca foi quando os participantes foram 

transportados ao confinamento em carros da empresa. Neste ano o carro que levou os brothers 

foi o Fiat Bravo. Um a um os brothers chegam a casa nos carros, que são mostrados em seu 

percurso pela cidade e também ao estacionarem para o desembarque. Este foi primeiro 

contato da Fiat com os telespectadores do BBB.  

Esta ação pode ser classificada como patrocínio, que de acordo com Ogden e 

Crescitelli (2007). Apesar de asemelhar-se com a ferramenta de product placement. A prática 
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do patrocínio pode ser bastante variada, indo desde o simples uso da marca da empresa ou do 

produto patrocinado até o controle do objeto do patrocínio. O carro simplesmente levou os 

participantes até o confinamento, não houve mais nenhuma exaltação ou declaração a respeito 

do carro, ele somente apareceu com alguns momentos de destaque. Por ser uma ação de 

patrocínio, classifica-se como uma Ferramenta Tradicional do Mix de Marketing.  

O site do BBB, no qual foram atualizadas notícias dos brothers 24h por dia, possuía 

uma pequena janelinha na parte superior do cabeçalho; conforme a Figura 5. Esta janela 

alternava a marca de seus patrocinadores máster, incluindo a marca da Fiat.  

Esta forma de divulgação também pode ser considerada como patrocínio, já que a 

marca da Fiat está aparecendo sem maiores esclarecimentos ou divulgações, somente com um 

selo no site do programa. Assim contabiliza-se mais uma Ferramenta Tradicional do Mix de 

Marketing. 

 

FIGURA 5: Cabeçalho Site Big Brother Brasil 11 

 

FONTE: <http://bbb.globo.com/> Acesso em 05 fev. 2011. 

 

O BBB 11 iniciou com uma nova promoção, na qual os telespectadores que votassem 

para eliminação de algum brother por meio de mensagem do celular concorreram a um carro 

Fiat Zero km todos os domingos do BBB 11. Antes da formação de cada paredão no domingo, 

o apresentador Pedro Bial pedia para que Vinicius Valverde, repórter do programa, mostrasse 

qual seria o carro sorteado na próxima semana. Estavam concorrendo ao carro somente quem 

votasse por SMS
30

 no paredão que seria formado em seguida.  

A cada paredão de domingo, e somente nestes, Pedro Bial convidava Vinicius 

Valverde para mostrar o “carrão”, como chama o apresentador, que seria sorteado no próximo 

domingo. Porém o carrão para o sorteio foi sempre o mesmo em todos os domingos, o Fiat 

UNO Vivace 2011. O que pode ter desmotivado o telespectador, já que não houve variação 

nos modelos sorteados a cada domingo. Uma sugestão seria, quem sabe, mostrar em poucos 

                                                           
30

 SMS são mensagens, conhecidos também como torpedos enviados pelo celular. 
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segundos, a entrega do carro com toda emoção do ganhador da semana. Podendo assim 

aumentar o sentimento ligado à marca. Apresentando aos telespectadores um pouquinho do 

que o ganhador sentiu e, quem sabe, incentivando novos participantes.  

Este tipo de promoção que dava um Fiat Uno todos os domingos, é classificada como 

product placement, em nível de testemunhal, porque segundo Ogden e Crescitelli (2007) o 

produto é mostrado, manuseado e recebe depoimento sempre favorável, basicamente o que se 

viu. Esta Ferramenta classifica-se como Complementar no Mix de Comunicação. 

Ao longo dos três meses de programa, a Fiat utilizou-se dos intervalos comerciais do 

BBB 11 para a divulgação dos seus carros. Foram divulgados o Fiat Uno, Línea e 

principalmente o novo Fiat Bravo. 

Esta forma de divulgação da Fiat é a propaganda, que segundo Ogden e Crescitelli 

(2007) tem como principal característica ser paga e repetitiva, além de ter o nome do 

anunciante identificado, com o propósito de divulgar a marca a um grande número de pessoas 

ao mesmo tempo. A propaganda é classificada como uma Ferramenta Tradicional no Mix de 

Comunicação de Marketing. 

 Na Figura 6, pode-se conferir três momentos em que a Empresa Fiat divulgou sua 

participação no BBB 11 por meio do Twitter, informando que a Fiat estava realizando alguma 

ação no programa e convidando o internauta a assistir e também participar de uma das provas, 

que exigia uma votação. Assim o público do programa que não estivesse em frente à TV foi 

avisado de que a Fiat estava “em jogo” no BBB. 

 

FIGURA 6: Twitter da Fiat Brasil 

 

FONTE: <http://twitter.com/#!/Fiat_Brasil> Acesso em: 11 abr. 2011. 
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 A divulgação da Fiat feita por meio do Twitter é classificada como marketing digital, 

uma Ferramenta Complementar no Mix de Marketing e segundo Ogden e Crescitelli (2007), a 

principal vantagem é usar o poder das redes on-line, da comunicação por computador e dos 

meios interativos para atingir os públicos-alvo. Pode ter ocorrido o buzzmarketing, 

classificado como Ferramenta Inovadora, após a divulgação feita no Twitter da Fiat. Porém 

como não é possível fazer a comprovação de tal afirmação, esta forma de divulgação não foi 

classificada como Inovadora. 

Os momentos em que a marca da Fiat, bem como seus carros, são evidenciados de 

forma mais intensa são nas provas realizadas ao longo do confinamento. Os participantes 

encaram provas do líder, anjo e provas da comida todas as semanas dentro da casa.   

Por serem consideradas como product placement, as quatro provas da Fiat no BBB 11 

foram contabilizadas como ações de uma Ferramenta Complementar do Mix de 

Comunicação. 

Foram realizadas 34 provas na 11ª edição do BBB. Destas, foram 15 Provas do 

Líder: 8 provas tiveram patrocinadores, e 7 foram sem patrocinador; 9 Provas do Anjo, nas 

quais: 7 provas tiveram patrocinador e 2 não tiveram patrocinador. E por fim 10 Provas da 

Comida: 6 provas com patrocinador e 4 provas sem patrocinador. 

 O Gráfico 1 mostra a parcela que cada um dos patrocinadores presente nas provas 

obteve na décima primeira edição. Pode-se assim observar que a empresa que esteve presente 

em mais ações nesta edição foi a Fiat.  

  

Gráfico 1: Porcentagem da participação em provas dos patrocinadores do BBB 11. 
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 Do total das 33 provas realizadas a Fiat esteve presente em 19%;  Antarctica, Nieli, 

Ipanema e  Honda com 9% de participação nas provas; Knor, Sansung, Fruttare, Activia, 3 

Corações, Garoto, Rossi, Quaker e Loctite com 5% de participação nas provas. Como pode-se 

observar no Gráfico 1. 

 

 

4.3.1 DESCRIÇÃO DAS PROVAS DA FIAT 

 

 Neste item estão descritas as ações de product placement realizadas pela Empresa Fiat 

no programa Big Brother Brasil 11, como proposto anteriormente neste trabalho. Estas ações 

ocorreram durante as provas que são realizadas durante o confinamento dos brothers. Foram 

três Provas do Anjo e uma Prova do Líder. 

 Retomando, o product placement, definido por Ogden e Crescitelli (2007), é a 

inserção de produtos em programas de televisão, que podem ocorrer em três níveis: inserção, 

aparição e testemunhal. Nas quatro provas descritas a seguir, pode-se classificar o PP em 

nível de testemunhal, já que o carro foi mostrado, manuseado e recebeu depoimentos 

favoráveis. 

 

 

4.3.1.1 Prova Fiat Uno Cores 

 

 A primeira prova do anjo do Big Brother Brasil 11 contou com uma ação da 

patrocinadora Fiat, e o carro que esteve em evidência foi o Uno Cores.   

Na descrição da prova, que foi lida por um participante do programa, constava a 

seguinte informação:  

O novo Uno da Fiat é divertido e você pode escolher diversas cores, adesivos 

personalizados e vários acessórios. O novo Uno é uma graça, e o novo anjo vai 

precisar memorizar as cores para ganhar a prova. Na frente de cada Uno tem um 

totem e um sinal de luz na mesma cor do carro. Cada participante terá que repetir 

uma seqüência de cores, para isso cada totem tem um botão onde o brother vai 

confirmar a seqüência, cada acerto uma cor a mais será colocada na seqüencia, assim 

por diante até errar. Quem conseguir fazer a maior seqüência é o anjo é leva o carro: 

Um Uno zerinho da Fiat (CRISTIANO
31

, 2011). 

                                                           
31

 Cristiano foi o líder daquela semana no BBB 11, o que lhe deu direito de ler a descrição da Prova do anjo. 
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Estavam dispostos no jardim 5 carros com cinco diferentes cores, verde, laranja, 

amarelo, azul e vermelho. Durante a explicação da prova, foram mostrados detalhes dos 

carros, como as diversas cores, adesivos, rodas, traseira, dianteira do carro, etc. Além de 

imagens feitas do alto que mostravam em destaque os cinco carros, de acordo com a Figura 7. 

 

FIGURA 7: Prova do Anjo: Fiat Brincadeira Musical 

 

FONTE: <http://bbb.globo.com/> Acesso em 27 mar. 2011. 

  

Após a realização da prova e a definição do vencedor, foi lida mais uma informação: 

“Este é o novo Uno que você ganhou como anjo, como você não pode dar uma voltinha 

deixamos estes modelos para matar a curiosidade. Quando você sair do BBB tem um desses te 

esperando. Depois você escolhe a cor e personaliza o seu”. 

Assim que lida a informação, a vencedora da prova Natalia, juntamente com os outros 

brothers correram até os carros que estavam estacionados no alto do jardim da casa. Eles 

entraram nos carros e conversaram sobre as qualidades que o carro apresenta, como: o bonito 

painel, espaço interno, ar condicionado, som automotivo, espaço do porta-malas, bem como a 

beleza do carro. Os brothers evidenciam qualidades que são testemunhais para a divulgação 

do carro que estava em destaque nesta prova do anjo.  

 

 

4.3.1.2 Prova Fiat Bravo Cardio 

 

 A prova da terceira semana de confinamento dos participantes também contou com a 

participação da Fiat, e o carro em evidência foi o Fiat Bravo. Antes mesmo de sair da casa 

para prova, os participantes recebem macacões de segurança que eram da cor vermelha e 
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possuíam a marca da Fiat estampada. Para a realização da prova os brothers foram levados a 

um autódromo. 

A descrição explicativa da prova foi lida pelo piloto de automobilismo e comentarista 

da Rede Globo Luciano Burti: “A Fiat vai levar os participantes para andar no novo Fiat 

Bravo dentro da pista e com muita emoção, comparando os batimentos cardíacos. O 

participante que tiver a menor variação percentual para cima ou para baixo ganha o anjo e o 

Fiat Bravo”. Dadas as instruções para a prova foram apresentadas por Burti várias 

características do Fiat Bravo: 

 
Ele tem o cambio dualogic automático, as borboletas de troca de marcha no próprio 

volante, que nem o carro de Fórmula 1. Direção elétrica, rádio navegador com GPS, 

faróis de neblina, sistema de monitoramento de pressão de pneus, sensor de 

estacionamento traseiro e dianteiro, rebatimento elétrico dos retrovisores (BURTI, 

2011). 

 

 Na seqüência foi realizado um sorteio que definiu a ordem dos participantes, e após 

isso os participantes foram à pista um a um. O carro deu a largada sob um enorme arco 

inflável com a marca da Fiat. Um helicóptero acompanhou o trajeto que o Fiat Bravo 

percorreu dentro do autódromo, mostrando todo seu desempenho e design. Outras diversas 

câmeras também capturaram todos os movimentos do carro e dos participantes da prova. 

Além disso, uma câmera dentro do carro mostrou a emoção dos participantes e também os 

novos detalhes do carro como o câmbio automático, borboletas de marcha no volante, entre 

outros. A Figura 8 mostra o carro sob o arco da Fiat. 

 

FIGURA 8: Prova do Anjo: Fiat Bravo na largada da prova. 

 

FONTE: <http://bbb.globo.com/> Acesso em 27 mar. 2011. 
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 Quando os participantes da prova retornaram à casa encontraram um Fiat Bravo 

estacionado no jardim. Todos comemoram com o brother vencedor da prova Daniel e ficaram 

deslumbrados com o carro, olhando todos os seus detalhes e comentando sobre o mesmo. 

 

 

4.3.1.3 Prova Labirinto Fiat Adventure 

 

 Na prova do anjo da sétima semana de confinamento estavam presentes os carros da 

Linha Adventure da Empresa Fiat. Nesta prova novamente, os brothers receberam macacões 

vermelhos estampados com a marca da Fiat antes mesmo de saírem da casa. Eles voaram de 

helicóptero até o local de realização da prova e foram recepcionados pela apresentadora Ana 

Furtado, que foi quem lhes passou as instruções da prova. No local está montado um labirinto 

gigante e já estão posicionados os carros da Linha Adventure: Pálio, Idea, Strada e Doblô. 

Todos eles com sistema Locker que é um “sistema perfeito e fundamental para encarar a 

natureza, além de proporcionar extremo conforto quando se dirige na cidade”, enfatiza Ana 

Furtado. 

 Os brothers foram avisados que teriam que entrar em um labirinto gigante, com uma 

única entrada e uma única saída. A dupla que chegasse à saída no menor tempo seria a dupla 

vencedora da primeira etapa e disputaria na casa o anjo e um Fiat Adventure zero km. Os 

participantes se dividiram em duplas para competição e na seqüência escolhem os carros com 

os quais querem competir na prova.  

 O labirinto possuía em todas as suas altas paredes a marca da Fiat registrada. Durante 

o percurso das três duplas foram enfatizados momentos em que o carro foi mostrado com 

riqueza de detalhes, e com ótimo desempenho em diferentes circunstâncias, como desnível da 

pista e outras adversidades. Os participantes exigiam bastante do carro em manobras difíceis e 

com muita agilidade, e os carros da Linha Adventure responderam as exigências. Na Figura 9 

é possível observar um dos carros da prova em meio ao labirinto. 
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FIGURA 9: Prova Labirinto – Fiat Pálio Adventure 

 

FONTE: <http://bbb.globo.com/> Acesso em 27 mar. 2011. 

 

Na saída do labirinto, ou seja, na chegada da prova, os brothers cruzaram sob um arco 

inflável da Fiat. Após, eles ficaram posicionados frente aos carros da Fiat para aguardar o 

resultado. A dupla vencedora é avisada pela apresentadora Ana furtado que a prova ainda não 

havia terminado. Quando eles retornassem a casa encontrariam um Fiat Idea fechado e duas 

chaves. E em um lance de sorte quem pegasse a chave que abrisse o carro seria o anjo e 

ganharia o Fiat.  

 

 

4.3.1.4 Prova Fiat Lava- rápido 

 

 Nesta prova do líder, os participantes foram divididos em dois grupos, grupo azul e 

grupo vermelho. Ao sair para a parte externa da casa, logo ficaram unidos de acordo com as 

cores dos macacões com os quais estavam vestidos. 

 O apresentador Pedro Bial foi quem deu as instruções para a realização da prova. 

Primeiramente eles deveriam colocar os óculos, e após as luvas. Eles deveriam permanecer 

nas laterais dos carros durante toda a prova. Antes da prova iniciar o apresentador os alerta, 

dizendo que estariam nas mãos do público, já que os internautas que decidiram o que seria 

acionado no lava- rápido. Pedro Bial explicou que o público poderia escolher exercer sobre os 

participantes as ações: água, espuma, escovão ou vento.  

 Os brothers estavam divididos em dois lava-rápidos divididos por duas cabines, as 

paredes destas possuíam duas enormes imagens da logomarca da Fiat. A estrutura que 

suportava o lava-rápido também continha inúmeras plaquetas com a marca Fiat.  
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 O carro que os brothers estavam disputando junto com a liderança era um Fiat Linea, 

cada grupo lavava um carro da cor de seus macacões, que nesta prova não eram 

personalizados pela Fiat.  

Durante a realização da prova os participantes estavam divididos em dois grupos: 

grupo azul e grupo vermelho. Os telespectadores podiam votar através do site para escolher 

qual a ação que a máquina do lava-rápido deveria exercer nos participantes. A Figura 10 

mostra a captação do site com opções de grupos a serem votadas.  

 

FIGURA 10: Site durante a votação da prova do líder. 

 

FONTE: <http://bbb.globo.com/> Acesso em 17 mar. 2011. 

 

A Figura 11 mostra a nova janela que abria assim que optava-se por um grupo, com as 

opções de ações disponíveis. 

 

FIGURA 11: Opções de ações na Prova do Líder. 

 

FONTE: <http://bbb.globo.com/> Acesso em 17 mar. 2011. 
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 A prova transcorreu durante toda a madrugada e estendeu-se até a manhã do dia 

seguinte. Durante a prova quem controlava as ações sobre os participantes eram os 

internautas, que votaram por meio do site. O vencedor da prova, o brother Rodrigão, levou a 

liderança e também um Fiat Línea. 

 Após feitas as análises a respeito das Ferramentas de Comunicação utilizadas pela Fiat 

durante o período em que o BBB 11 esteve no ar, obteve-se os resultados mostrados em 

porcentagem no Gráfico 2. Números estes obtidos pela contagem dos tipos de Ferramentas 

utilizadas para divulgação, e não pelo número de vezes que essas ferramentas foram 

utilizadas.  

 

Gráfico 2: Porcentagem das Ferramentas de Comunicação utilizadas pela Fiat no BBB 11. 

 

  

 O Gráfico 2 mostra de forma ilustrada que as Ferramentas Tradicionais e as 

Ferramentas Complementares foram utilizadas igualmente pela Empresa para a sua 

divulgação. As Ferramentas Tradicionais e Complementares totalizaram cada uma 50% da 

divulgação da Fiat, enquanto as Ferramentas classificadas, por Ogden e Crescitelli como 

Inovadoras não foram utilizadas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo principal analisar as Ferramentas de 

Comunicação utilizadas pela Empresa Fiat, durante o período em que o Big Brother Brasil 11 

esteve no ar. Levou-se em consideração não somente a divulgação feita dentro do reality show 

com as provas realizadas durante o confinamento dos participantes, mas também as outras 

formas de divulgação da empresa neste período, como: as propagandas nos comerciais do 

programa, a divulgação da marca no site e o Twitter da Fiat Brasil. E então, por meio desta 

análise, e do acompanhamento das notícias Institucionais no site da Empresa, mostrar os bons 

resultados nas vendas deste período alcançadas pela Fiat. 

 Através deste estudo foi possível confirmar que o Big Brother Brasil que é criticado 

por falta de conteúdo, pode ser uma excelente vitrine para marcas, produtos e serviços, já que 

conta com uma boa audiência. O telespectador encontra no reality show uma opção de 

entretenimento para família e pôde ano a ano perceber as mudanças que ocorreram para que o 

interesse e os patrocinadores do programa se mantivessem. 

 Em 2011, como já comentado anteriormente, houve patrocinador que não conseguiu 

expor sua marca no BBB 11. Isso se deve a credibilidade que o reality show alcançou nesses 

nove anos no ar, com bons níveis de audiência. Levando as marcas dos patrocinadores 

diretamente para as casas de milhões de telespectadores por meio de provas divertidas e muito 

bem elaboradas que prendem a atenção de todos. A audiência e popularidade do programa que 

puderam ser comprovados por meio da ferramenta Kingo Metter do BBB 11, que contabilizou 

as citações de marcas feitas no Twitter. O termômetro da Kingo Metter mostrou que a marca 

que aparecia no programa tornavasse instantaneamente comentada no twitter. 

 Cada uma das ações realizadas pela Empresa Fiat no BBB 11, juntamente com outras 

ferramentas de comunicação utilizadas paralelamente ao programa, teve a sua importância 

formando um Mix de Comunicação completo. Tendo em vista que a Fiat realiza ações 

divulgando seus carros desde a primeira edição do Big Brother Brasil, em 2002. 

 Desde o ponto de partida da décima primeira edição do programa a Fiat esteve 

presente. São dois momentos esperados por milhares de pessoas fãs do programa. O primeiro 

é o aparecimento dos participantes no hall do hotel onde ficam hospedados. E o segundo é o 

trajeto até a casa do Big Brother Brasil, no qual todos os olhos voltam-se para os brothers e 

para os carros da Fiat que os levam até lá.  
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 A Fiat expôs sua marca também em outros momentos para complementar a grande 

estratégia de product placement realizada no BBB 11. Foram divulgados vários comerciais 

dos carros expostos no programa durante seus intervalos. Além do apoio com a divulgação 

por meio da internet. No qual a Fiat usou o Twitter, para incentivar o consumidor à assistir as 

provas realizadas no BBB e também o site oficial do programa, onde a Fiat mantinha sua 

marca em forma de selo juntamente com os outros principais patrocinadores. 

 Como já dito anteriormente, a Fiat confirmou em 2011 a liderança no mercado 

brasileiro pela nona vez, além de um crescimento de 30% das vendas do mês de fevereiro em 

relação às vendas do mês de janeiro de 2011. Também houve um crescimento de 24,7% em 

relação ao mesmo período (janeiro e fevereiro) do ano de 2010. Crescimento nas vendas que 

podem ser atribuídos ao forte apelo feito nas divulgações realizadas por meio do Big Brother 

Brasil 11. Que uniram tanto Ferramentas Tradicionais quanto Complementares do Mix de 

Comunicação de Marketing. E que foram aprovadas pelo diretor de Publicidade e Marketing 

da Empresa que afirmou que as divulgações levam o consumidor direto para as 

concessionárias para procurar o carro, no dia seguinte à ação realizada no programa. 

 Isso mostra que o programa de entretenimento Big Brother Brasil é uma ótima opção 

para divulgação e inserção de Ferramentas de Comunicação. Já que mesclado entre provas, 

festas e ações dentro do confinamento os produtos ganham destaque em Rede Nacional no 

horário nobre. 

 Esta opção supre novas exigências do consumidor/telespectador que está cada vez 

mais multimídia dividindo sua atenção entre várias tarefas e mídias, e que também “foge” dos 

comerciais tradicionais. Além de ser um diferencial frente às outras marcas, as quais o 

consumidor só se depara nos já citados comerciais que “repartem” a programação em blocos.   

 A escolha por anunciar no Big Brother Brasil mostra o interesse da Empresa Fiat em 

diferenciar-se dos concorrentes, expondo seus carros de uma maneira totalmente inusitada. 

Fazendo com que os participantes do BBB interajam com o carro, mostrando seus 

diferenciais, e muitas vezes, sem perceber, dando testemunhais das qualidades dos carros. 

Estes que caem nos ouvidos do telespectador muito mais suavemente do que os VT‟s de 30 

segundos e outras formas de divulgações comuns os quais ele, o telespectador, está 

desacreditado em ouvir. 

 O fato de a Empresa anunciar há nove anos no Big Brother Brasil e também ser líder 

em vendas há nove anos não pode ser considerado coincidência, mas sim o resultado de uma 
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inteligente opção em usar a ferramenta de product placement para divulgar seus carros neste 

programa de sucesso da Rede Globo.  

 Por iniciar a divulgação da Empresa no reality show em 2002, e ainda mantê-la em 

2011, a Fiat mostra de certa forma, uma satisfação com os resultados obtidos por meio do Big 

Brother Brasil. Está que vem a ser uma estratégia diferenciada frente as outras empresas de 

carros que anunciam em meios tradicionais e com Ferramentas Tradicionais. 

 Pode-se concluir por meio da análise de todas as Ferramentas utilizadas pela Empresa  

Fiat durante a exibição do Big Brother 11 que tanto Ferramentas Tradicionais quando 

Ferramentas Complementares foram utilizadas igualmente, numa porcentagem de 50% para 

cada uma. E Ferramentas classificadas como Inovadoras não foram utilizadas na divulgação 

da Fiat. 

 A sugestão para alunos que tenham interesse em pesquisar sobre a divulgação feita no 

Big Brother Brasil, e mais precisamente, sobre a Fiat no BBB é: buscar informações 

diretamente com a empresa sobre comprovações de resultados alcançados por meio do BBB. 

Dados que possam mostrar qual mês do ano possui a maior porcentagem de vendas, tentando 

relacioná-los com a divulgação feita no reality show. 

 Realizar um questionário ou entrevista com o responsável pelo setor de Publicidade da 

Empresa, para possivelmente obter informações e testemunhais de clientes que foram em 

busca dos carros divulgados no programa. 

 Outra sugestão para pesquisa é escolher outra empresa anunciante do Big Brother 

Brasil há algum tempo e fazer comparativos de crescimento nos anos em que esta empresa 

anunciou no reality show. Sugestões estas que não foram realizadas pela autora desta 

pesquisa, pelo fato de se possuir diferentes objetivos. E para que estes fossem concluídos os 

métodos realizados, e as informações adquiridas já foram suficientemente satisfatórias. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Site Jovedata – Com a tabela de preços de mídia no Brasil. 

 

Fonte: <http://www.jovedata.com.br/indexn.htm> Acesso em: 25 mar. 2011. 


