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RESUMO 

 

O reality-show, é um tipo específico de programa televisivo que tem como sua principal característica a 

interação entre o telespectador e o conteúdo, alterando os rumos do programa até o final do mesmo. Uma 

das ferramentas do qual o Big Brother utiliza para interagir com o público é o Facebook. Sendo assim, 

este trabalho tem por objetivo observar as estratégias interativas do realitys show BBB 17, da Rede Globo 

de Televisão. Metodologicamente este estudo possui uma abordagem qualitativa. Inicialmente, fez-se 

uma pesquisa bibliográfica, a fim de buscar fundamentação teórica sobre o tema; na sequência 

desenvolveu-se uma pesquisa descritiva, visto que esta possibilita abordar situações ou fenômenos da 

vida real. Realizou-se o estudo através de uma análise da página do facebook BBB17, durante o período 

de 28 de março a 11 de abril de 2017. Percebeu-se com o estudo que, cada vez mais, a televisão, necessita 

buscar outros meios de interação com o telespectador. Desse modo, existe, por parte do programa, uma 

preocupação em relação a ampliar as plataformas interativas, através do uso da mídia Facebook, além 

disso, a emissora faz uso de diferentes estratégias de marketing na rede social tais como as hashtags, os 

vídeos streaming, os clicbait e os conteúdos linkados. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Estratégias comunicacionais; Interatividade; Mídias sociais; 

reality show. 

 

 

ABSTRACT 

 

The reality-show is a specific type of television program whose main characteristic is the interaction 

between the viewer and the content, changing the course of the program until the end of it. One of the 

tools that Big Brother uses to interact with the public is Facebook. Thus, this work aims to observe the 

interactive strategies of the reality show BBB 17, from the Brazilian channel "Rede Globo de Televisão". 

Methodologically, this study has a qualitative approach. Initially, a bibliographical research was done, in 

order to seek theoretical foundation on the subject; In the sequence a descriptive research was developed, 

since this allows to approach situations or phenomena of the real life. The study was carried out through 

an analysis of the page of Facebook BBB17, during the period of March 28 to April 11, 2017. It was 

realized with the study that television needs to seek other means of interaction with the viewer. Thus, 

there is a concern from the program to expand interactive platforms through the use of Facebook media, 

in addition, the broadcaster makes use of different social network marketing strategies such as hashtags, 

streaming videos, the clicbait and the linked content. 

 

KEY WORDS: Communication; Communicational strategies; Interactivity; Social media; Reality show. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O âmbito comunicacional passou por várias transformações a partir da inserção 

das empresas nas mídias sociais digitais e alterou também a forma como as empresas se 

relacionam com seus públicos consumidores. Thompson (2008) explica que as 

mudanças nos relacionamentos e também nas formas de interação se explicam devido à 

mudança na mediação
1
, e isso fez com que as organizações apreendessem que é possível 

ampliar as formas de comunicação, especialmente no que diz respeito à participação dos 

consumidores no processo comunicacional na internet. 

Um novo sentido foi criado e a participação coletiva tornou-se possível, 

exibindo interesses e valores pessoais que contribuem para a construção de conteúdos 

coletiva. É possível afirmar que neste novo cenário o consumidor passou a ter uma nova 

postura, que agora é atuante nas mídias sociais, e muito interativa. O que presenciamos 

é, de certa forma, uma mudança no modelo comunicacional vigente, que inicialmente 

proporcionava o encontro entre o emissor e receptor de forma mais pessoal, ou ainda de 

cartas e telefonemas; para um modelo repleto de interações que podem acontecer no 

mesmo espaço de tempo, em espaços distintos e até tudo junto ao mesmo tempo. 

Compreendendo estas mudanças no processo comunicacional Santaella (2001) 

dispôs a comunicação em três modelos: linear, circular e interativo. No modelo linear há 

uma reprodução unilateral de uma mensagem de um ponto a outro. O modelo circular 

acontece quando a informação emitida volta ao emissor como um feedback do receptor; 

e o modelo interativo se realiza quando os envolvidos possuem autonomia para 

interferir durante o discurso. 

Muito da comunicação realizada na internet é participativa e interativa, mas esse 

fato não pode fazer parte de uma generalização, pois não representa a totalidade. 

McMillan (2002) explica que a interatividade
2
 não é uma propriedade exclusiva da 

tecnologia, no entanto, é vinculada a ela. Mas, é preciso considerar também a 

experiência do usuário e suas intenções ao criar novos meios e processos interativos.  

                                                           
1
 A ideia de mediação corresponde à percepção de que não temos um conhecimento direto dessa realidade 

– nosso relacionamento com o “real” é sempre intermediado por um “estar na realidade” em modo 

situacionado, por um ponto de vista – que é social, cultural, psicológico. O ser humano vê o mundo pelas 

lentes de sua inserção histórico-cultural, por seu “momento”. (BRAGA, 2012, p.5). 
2
 “O termo interatividade resume, de certa forma, tudo o que de diferente é atribuído às novas tecnologias 

da informação e da comunicação por diferentes autores em função das suas posições teóricas.” Disponível 

em: <http://www.lite.fe.unicamp.br/sapiens/interatividade.htm>. Acesso: 12 maio 2017. 
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Ciente deste contexto é importante ressaltar que as mídias digitais são propícias 

à interatividade e a inserção cada vez mais constante de diálogos integrados, 

participações e ações interativas entre emissor e receptor evidenciam uma nova forma 

de comunicar que traz como tendência os novos meios de comunicação tornando-se 

mídias de relacionamento (NICOLAU, 2008), e gerando cada vez mais a convergência. 

A convergência dos meios (JENKINS, 2008) implica em uma alteração na forma 

de consumir a mídia, pois quando se encontra diante de uma mídia convergente e 

transmidiática, o consumidor consome, produz e faz praticamente tudo em um só meio e 

de uma única vez. Não é mais necessário estar em frente da televisão para termos acesso 

à publicidade de uma empresa. Isso pode acontecer a partir de várias formas, seja 

através de um comentário de um amigo; do site da empresa; em redes de relacionamento 

e, inclusive, fazendo críticas, perguntas ou sugestões via mídias sociais digitais. 

As empresas necessitam ser desejadas pelos consumidores e como o conteúdo de 

uma mídia não pode se encerrar nele mesmo a televisão, especialmente a brasileira, têm 

buscado cada vez mais, a interação com o telespectador, seja por meio digital, seja 

mostrando pessoas reais e até o próprio meio. Um exemplo disso são os realitys shows, 

que têm como proposta apresentar pessoas que não são do meio televisivo em 

programas, mudando a rotina das mesmas e as colocando-as em situações diversas 

daquilo que costumam viver. Esses programas tentam construir uma ponte entre todos 

os ambientes midiáticos em que a organização está presente para que o telespectador 

tenha interesse em consumir a comunicação e em seguida o produto ou serviço que 

venha a ser comercializado. 

Um reality show tem a proposta de capítulos diários, como se utiliza em um 

roteiro, porém as decisões dos participantes não podem ser previstas, apenas deduzidas, 

e isso é o que mais atrai nesse modelo de audiovisual, pois há tensão e espera quanto às 

possíveis atitudes dos integrantes. É um programa que se baseia através das escolhas 

dos participantes, e normalmente os representantes desse gênero são os jovens que estão 

inseridos nele. Segundo Bacchin (2008) O reality-show, é um tipo específico de 

programa televisivo surgido a partir da década de 1990, que opera não só televisão, mas 

em múltiplas plataformas como a Internet e a telefonia, sua principal característica é a 

interação do telespectador com o conteúdo, alterando os rumos do programa. 
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Visando compreender o perfil demográfico dos brasileiros que assistem reality 

shows no Brasil, a Ipson Media
3
 realizou, no ano de 2014, uma pesquisa que envolveu 

mais de 45 mil pessoas. Dentre os resultados do estudo, percebeu-se que o público 

feminino foi o que mais prevaleceu e a classe C se manteve em a frente com 52%, 

mesmo a maioria dos realitys shows são somente por TV por assinatura. A pesquisa 

mostra que os realitys shows ocupam grande espaço na vida de muitos brasileiros e, tem 

conseguido altos investimentos com publicidade.  

Além da referida pesquisa, outros estudos abordam a temática reality show em 

diferentes áreas do conhecimento, como a psicologia, a sociologia e a comunicação, 

buscando entender os fenômenos sob diferentes pontos de vista. Esses estudos se 

idealizam devido a busca por entender o porquê desse gênero televisivo ser o que mais 

tem crescido conforme os anos. Muitos acreditam que a causa seja a aproximação da 

realidade dos telespectadores, mas ainda não se pode dizer que algo roteirizado trata-se 

de uma aproximação do real.  Também é fato que com o avanço da tecnologia há um 

esforço da mídia tradicional (televisão) em aproximar-se dos seus consumidores que 

hoje em dia encontram-se em peso inseridos nas mídias sociais. 

Diante do contexto exposto, optamos pelo seguinte problema de pesquisa: como 

se estabelecem as relações entre a mídia tradicional representada aqui pelo reality show 

BBB17 e suas mídias sociais, representadas pelo perfil do programa no Facebook a 

partir de uma proposta de interatividade dos telespectadores/internautas. 

Então, o objetivo geral do estudo é observar as estratégias interativas do realitys 

show BBB 17, da Rede Globo de Televisão. Para tanto, será necessário: estudar a 

integração entre o que é veiculado na televisão e o que é postado no perfil na rede social 

Facebook a partir das interações conversacionais realizadas; descrever as ferramentas 

que visam ampliar a participação dos telespectadores/internautas; e ainda, perceber 

quais as estratégias comunicacionais mais recorrentes e/ou que geram mais 

engajamento. 

O motivo da escolha do objeto de estudo se deu pela curiosidade em saber a 

resposta do público nas redes sociais, perante o programa televisivo de plataforma 

reality show. Além disso, acredita-se que este trabalho pode fornecer informações ao 

campo da publicidade digital, sobre questões analíticas desse formato, bem como 

                                                           
3

 Ipsos é a terceira maior empresa de pesquisa e de inteligência de mercado do mundo. A Ipsos conta 

hoje com 16.000 funcionários e está presente em 87 países. No Brasil, a Ipsos está presente desde 1997 e 

conta com mais de 700 funcionários. Disponível em: http://www.ipsos.com.br/pgMundo.aspx Acesso: 

12/05/2017. Acesso: 04/07/2017. 

http://www.ipsos.com.br/pgMundo.aspx%20Acesso:%2012/05/2017.
http://www.ipsos.com.br/pgMundo.aspx%20Acesso:%2012/05/2017.
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descobrir os pontos positivos e negativos da interação televisão e online, que é 

fundamental nos realitys shows, para criar uma emoção e um envolvimento com o 

público. 

 

2 CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA E INTERATIVIDADE 
 

Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos 

suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão 

a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que 

desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está 

falando e do que imaginam estar falando. (JENKINS, 2008, p.22). 

 

A convergência midiática admite o deslocamento da televisão para os 

dispositivos móveis – computador ou celular – conferindo-lhes características mais 

individualizadas. Assim, “a tecnologia digital e a convergência da televisão e da internet 

provocaram uma transformação radical na maneira como a televisão é fornecida” e com 

isso mudaram as formas de transmissão digital de sinais e também os locais de recepção 

que já podem ser inclusive assistidas via aparelhos móveis. 

Com o passar dos anos, o meio tradicional televisão, passou a enfrentar 

dificuldades em manter a audiência em pé, já que hoje a plataforma já não é apenas o 

único meio de entretenimento ou o principal para se buscar notícias. Uma pesquisa 

encomendada pelo Google, e realizada pela Ipsos Media
4
 CT, informou que no país 

existem mais de 30 milhões de internautas "multitelas", que usam diariamente pelo 

menos três equipamentos ao mesmo tempo e fazem interações sobre um mesmo 

conteúdo em diferentes dispositivos, e esse número equivale a cerca de 30% dos 

internautas no país o que é de bastante relevância. A pesquisa também informou que 

68% dos internautas multi telas fazem interações na web enquanto assistem à TV. 

Neste contexto, a televisão já encontra a necessidade de buscar o online, o 

público já não busca apenas o fictício, ele necessita do contato e da participação. Precisa 

encontrar pessoas que se identifiquem e questionem com ele sobre o que estão vendo.  

Segundo Médola e Redondo (2008), a convergência midiática é um processo 

essencial a uma comunicação, que agregam diferentes aparelhos em um suporte capaz 

de abrigar os ambientes de multimídia digital. A multiplicação de aparelhos com várias 

funções incorporadas está cada vez mais acentuada, mas a transição entre eles ainda é 

                                                           
4
 Ipsos é a terceira maior empresa de pesquisa e de inteligência de mercado do mundo. No Brasil, a Ipsos 

está presente desde 1997 e conta com mais de 600 funcionários. Disponível em: 
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um processo novo, que necessita de análises para que trabalhando juntos, consigam 

trazer público e respostas de maior demanda. 

 

A perspectiva da convergência total já mobiliza produtores e receptores de 

ficção televisiva desencadeando uma nova prática midiática no cenário 

brasileiro. Os telespectadores são convocados a exercer algum tipo de 

participação nos programas estabelecendo novos níveis de diálogo entre 

emissor e receptor. É certo que a adesão da audiência é decisiva para a 

manutenção de qualquer produção. (MÉDOLA E REDONDO, 2008, p.5) 

 

A Rede Globo de Televisão sempre manteve uma boa participação na internet, 

seja por novelas, onde vende produtos dos personagens no site, ou por programas que 

necessitam de uma votação online, como o programa FAMA, que podia ser votado para 

escolher quem se manteria. Observa-se um movimento de expansão por parte da 

emissora que costuma criar subprodutos derivados da narrativa televisiva, despertando o 

interesse de levar ser levado até outra tela. 

Segundo Andres (2017) a convergência midiática pressiona a mídia tradicional a 

se reinventar; mas também, as solicitações acabam por vir do próprio público. Logo, 

uma das condições exigidas para o processo de convergência é a participação. “Como se 

vê, a convergência tanto é usada para moldar o comportamento do consumidor, quanto é 

estimulada por ele, que, de forma colaborativa e coletiva, responde os estímulos feitos 

em redes, a partir da concomitância de dispositivos.” (ANDRES, 2017, p.26).  

Os realitys shows também permitem variações no formato e na interatividade. 

Ao exibir o programa casa dos artistas, a DirecTV implantou o recurso de multicâmeras 

com três canais exibindo pontos diferentes da casa. A Sky/Net ofereceu aos assinantes 

um menu com textos sobre o programa, um mapa da casa e o resultado das enquetes. A 

busca de formatos é a arma das emissoras para diferenciar programas do mesmo gênero 

(SOUZA, 2004). 

Lévy (1999) reconhece que a interatividade não se limita às tecnologias digitais. 

O termo ‘interatividade’ em geral ressalta a participação ativa do beneficiário 

de uma transação de informação. De fato, seria trivial mostrar que um 

receptor de informação, a menos que esteja morto, nunca é passivo. Mesmo 

sentado na frente de uma televisão sem controle remoto, o destinatário 

decodifica, interpreta, participa, mobiliza seu sistema nervoso de muitas 

maneiras, e sempre de forma diferente de seu vizinho (LÉVY, 1999, p.79). 

 

Sobre interatividade, é interessante observar os tipos determinados por 

McMillan (2002) 1) Utilizador para utilizador, que acontece quando os usuários 

interagem uns com os outros (comunicação interpessoal); 2) Utilizador para 
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documentos, ou seja, quando é necessário que o usuário interprete e use as mensagens 

disponibilizada; e ainda o 3) Utilizador para sistema, que acontece quando há um 

diálogo entre o usuário e seu computador, como é o caso das enquetes.  

Andres (2017, p.59) ressalta que “a busca por essas instâncias de interatividade 

em televisão decorre, sobretudo, das novas configurações do telespectador/usuário” e o 

conhecimento sobre o usuário é muito importante no processo de comunicação vigente. 

O conhecimento desse público tornou-se essencial no processo de comunicação vigente 

já que expande o conteúdo para outras telas, especialmente da televisão para a tela do 

smartphone ou computador, por exemplo, onde podem ser acessadas as mídias sociais. 

 

2.1 TELEVISÃO E MÍDIAS SOCIAIS: A CONSTRUÇÃO DE UMA RELAÇÃO  

 

Segundo Gontijo (2004) a televisão, ao contrário dos outros meios, transmite 

imagens e estimula o ver, o falar e o ouvir. Em geral, a voz, ao vivo ou editada, está em 

função da imagem, que explicita a mensagem, sem exigir de telespectador a habilidade 

de abstração. 

Amorim (2008) acredita que a influência da televisão na indústria cultural 

brasileira e comportamento é algo inquestionável. Sua vinda alterou valores e impôs 

costumes, criando dentro dos níveis sócio-econômicos, uma população totalmente 

envolvida por suas informações. 

A televisão segundo Gontijo (2004) foi uma das principais fontes de 

comunicação criadas no século XX. Antes vista como artigo de luxo e dirigida às 

classes mais abastadas, a televisão era o que todos queriam ter no centro de sua sala de 

estar, onde se reuniam famílias e vizinhos para assistir à programação. Embora, nesse 

período, a rádio ainda fosse o meio de maior predominância. 

Segundo Mattos (2002), em 1940, foi realizada a primeira transmissão em cores 

na rede norte-americana NBC, e, a partir disso, as transmissões esportivas e os primeiros 

telejornais começaram a ganhar destaque. Mas os preços dos televisores e a falta de 

material necessário para essa tecnologia fizeram com que esse meio ainda não fosse 

disponível para boa parte da população. O “boom” desses eletrodomésticos ocorreu nos 

anos de 1950. Nessa década, a televisão começou a ser inserida em grande parte dos 

lares americanos e os ídolos como Elvis Presley potencializaram ao American Way of 

Life.  
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De acordo com Mattos (2002), a televisão chegou no Brasil em 1950, através de 

Assis Chateaubriand, dono de parte do mercado brasileiro de comunicação, possuidor 

de diversos jornais e rádios e fundador do primeiro canal de televisão brasileiro, a TV 

Tupi. Desde então, a televisão cresceu no país e hoje representa um fator importante na 

cultura popular moderna da sociedade brasileira. Desde sua chegada, houve grandes 

ganhos em relação ao conhecimento, à carga de informações oferecidas por esse meio 

de comunicação e à enorme agilidade em se conhecer o que está ocorrendo em qualquer 

parte do mundo, entre outros. 

As primeiras imagens da televisão brasileira foram transmitidas no dia 18 de 

setembro de 1950, em São Paulo, pela TV Tupi, Canal 3, que se constituiu na 

primeira estação de televisão da América do Sul. De acordo com o noticiário 

publicado pela imprensa da época, a televisão foi considerada “um novo e 

poderoso instrumento (MATTOS, 2002, p. 79)”. 

 

Os primeiros anos de televisão foram marcados pela aprendizagem dos 

profissionais, os quais enfrentavam improvisos ao vivo sem o uso de videotape, e os 

recursos técnicos eram mínimos, apenas o suficiente para manter as estações no ar. O 

primeiro programa foi TV na Taba e 1950, com improvisos ao vivo e garotas 

propaganda cuja apresentação ficava a cargo de Homero Silva. Também nesse ano 

houve o primeiro formato de telejornal do Brasil, Imagens do dia. 

Em 1960, ocorre a chegada do videotape, permitindo que os erros ao vivo que 

aconteciam ao vivo nos programas pudessem ser gravados com possibilidade de corte, 

de edição e de montagem. Segundo Amorim (2008) o VT permitiu que a televisão 

comercializasse seus programas e que mais 27 emissoras inaugurassem no país, com 

80% de sua programação exibindo, em VT, as produções do eixo Rio e São Paulo. 

Também houve a chegada das cores na TV de São Paulo. A TV cada vez ficava mais 

desejada por todos da população. Nessa época, assistir TV em cores era privilégio de 

poucos. Havia uma divisão social entre os que podiam trocar seu aparelho antigo pelo 

colorido e os que tinham que manter o aparelho em preto-e-branco. Hoje temos uma 

familiarização com as cores, mas na época isso foi um fato realmente relevante. 

A vida dos indivíduos ia se adaptava cada vez mais, conforme estes iam 

inserindo o eletrônico em suas casas. Quando houve a inserção dos rádios, o modelo de 

sala foi mudando para a adaptação a tecnologia. Assim como com a televisão, que 

dominou as casas tão logo que isso se tornou possível, principalmente após o fim do 

regime militar. 
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Para que se possa ter uma ideia da evolução da televisão no Brasil, observam-

se que, em 1960, havia 600 mil aparelhos de televisão no Brasil; em 1970, 

este número ascendeu para 4,5 milhões, chegando a 18 milhões em 1980 e 30 

milhões em 1990. (ROCHA, 1999, p. 200). 

 

Segundo Amorim (2008) os anos da década de 2000 foram marcados pela 

inserção de vários realitys shows. O reality é um tipo de programa no qual o 

telespectador adquire a condição voyeur, ou seja, aquele que espia e observa a vida de 

outros.  

Esse formato não era tão novo assim, já que, em 1973, já havia saído o primeiro 

deles, o American Family que mostrava o dia-a-dia de um casal com seus cinco filhos 

de personalidades diferentes, sendo um deles homossexual. Isso gerou um grande 

impacto no público e inspirou novas criações de Realitys show por todo o mundo. Mas, 

o que mais chamava atenção nesse novo formato era o fato de que todas as pessoas 

envolvidas eram anônimas, e estavam ali para passar por experiências aparentemente 

reais. 

Segundo Bacchin (2014), o Reality Show é um tipo específico de programa 

televisivo, que surgiu na década de 1990, que não opera apenas no meio da TV, mas em 

outras múltiplas plataformas, como a internet e o mobile, e tem como principal 

característica a interação entre telespectador e conteúdo, entregando a ele a 

possibilidade de alterar os rumos do programa enquanto o mesmo continua no ar. 

Segundo Hill (2007) Há reality shows que costumam privilegiar a informação, já 

outros dão mais atenção ao entretenimento, embora o formato sempre exiba uma 

mistura dessas duas vertentes. Mesmo quando informa, o reality show deve entreter e, 

quando entretém, informar.  

Em 2001, outro formato de Reality show surgiu que foi a Casa dos artistas, o 

qual tornou-se um grande fenômeno de audiência, que eram basicamente famosos 

dentro de uma casa, convivendo, em busca de um prêmio no final. 

Aconteceram vários tipos diferentes de Reality show, e cada vez as pessoas 

tendiam a gostar mais, parando tudo o que estavam fazendo para observar outras 

pessoas sobrevivendo em convivência com outras. Duarte e Castro (2007) denominaram 

o reality show como uma para-realidade. Uma categoria do qual se propõe uma 

realidade formulada pela televisão, onde os acontecimentos são baseados no mundo 

exterior, mas criam um mundo paralelo, dentro do próprio meio televisivo. O propósito 

é a representação. A televisão utiliza de uma falsa realidade, criando um tipo de jogo, e 

utiliza os próprios telespectadores, criando um mundo dentro daquele ambiente, cheio 
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de regras e câmeras. A intenção principal é a exposição, a exibição daquelas vidas que 

se proporão a estar ali. 

Segundo Duarte e Castro (2007), os traços categoriais desse gênero promovem 

um tipo de relação com o mundo, propondo ao telespectador um nível ou plano de 

realidade e modo de ser, mobilizando crenças e saberes, e condicionando expectativas 

dos telespectadores. Apesar disso fica claro que apesar da televisão tentar impor o 

reality show como uma realidade, ela sempre vai se basear em algo fictício para 

formular o produto. 

Trabalhando com essa realidade inventada, é muito provável que a resposta e o 

anseio por participação tende a vir com rapidez por parte dos telespectadores. Murray 

(2003) afirma que com o passar dos anos, o espectador passou de realizar atividades 

sequenciais (assistir, depois interagir) para atividades simultâneas (interagir enquanto se 

assiste) e a televisão tem que buscar modos para que a interação e, consequentemente, a 

produção de conteúdo possa ser feita. 

Uma das formas mais acessíveis e mais rápidos para gerar interatividade entre os 

programas de televisão e os seus telespectadores tem sido a inserção destes programas 

em mídias sociais. Existem várias opções com motivos e temas variados, mas uma 

plataforma que parece aceitar todo o tipo de público é o Facebook. 

Sbarai (2014) lembra que o Facebook foi lançado em 2004, originalmente como 

um meio de conectar estudantes da Universidade de Harvard nos Estados Unidos, o 

Facebook, já em 2005, começava a expandir seus serviços para outras universidades, 

chegando em 2008 como a maior rede social. E logo ultrapassou o primeiro bilhão de 

usuários.  

O Facebook é a plataforma de maior interação que os brasileiros costumam usar. 

A Ipsos Media realizou uma pesquisa em 2014 solicitada pelo próprio Facebook, que 

revela que 3 em cada 5 brasileiros interagem com as marcas via Facebook, sendo o país 

com maior volume de engajamento com as empresas ou redes, além de 41% dos 

brasileiros leem continuamente conteúdos e são fiéis a publicações. Segundo Antônio 

Barczinski, o vídeo é hoje uma das mais poderosas ferramentas de envolvimento da 

audiência, capaz de ser entregue onde cada um dos usuários está no celular ou tablet e 

em destaque no lugar onde ele passa mais tempo: o feed de notícias. 

Através de ferramentas como o Facebook, a interação é cada vez mais fácil de 

ser realizada de modo simultâneo, através do uso de Hashtags, que direcionam ao 

assunto ou programa falado, ou por de anúncios, marcações entre amigos, 
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compartilhamentos. A monitoria dessas redes também é fácil de ser feita, e mesmo não 

sendo um dado restrito, é simples agir rapidamente com contra-informações em caso de 

uma notícia negativa surgir e propagar-se. A internet, pode ser usada como uma vertente 

aliada de lucro, e não mais como uma mídia de competição. 

Como já mencionado, a internet não pode mais ser vista como um problema para 

a audiência das emissoras, e sim como um ganho. Segundo Chagas (2010) Algumas 

emissoras tentaram contornar a situação, disponibilizando de seus sites oficiais o 

conteúdo completo de sua programação, mas este conteúdo ficava restrito aos assinantes 

da página. E mais: a televisão também passou a produzir conteúdo exclusivo para os 

telespectadores-internautas como bastidores de gravação, matérias sem cortes etc. 

Então os telespectadores acabam por buscar outras fontes, como por exemplo o 

Facebook. Retomando a pesquisa realizada pela Ipsos Media, o Facebook é a maior 

fonte de contato entre público e marca, sendo usado para críticas, votações, discussão e 

compartilhamento de público.  

funcionam como mediadores sociais e que favorecem a criação de redes de 

relacionamentos através de espaços onde o usuário pode juntar pessoas do 

seu círculo de relacionamentos, conhecer outras que compartilhem os 

mesmos interesses e discutir temas variados, construindo diferentes elos entre 

os “eus” privado e público. (MACHADO; 2005, p.03) 

 

Ainda sobre a plataforma, Rodrigues; Simonetto e Brossard; (2014) informam 

que via Facebook é possível alcançar usuários e prováveis consumidores com ações 

específicas e de baixo custo. Para a realização dessas ações, a mídia social oferece uma 

boa variedade de ferramentas já que além de páginas de perfis, tem as opções de criação 

de grupos, anúncios e FanPages.  

 

O Facebook nos permite hoje criar uma page para uma empresa de graça, 

oferecendo apenas anúncios, vendidos por clique ou visualização. Os posts podem ser 

ilimitados, com webcards (1300x 360), vídeos, compartilhamentos de outro site, live 

streaming, vídeos em 360º, entre outros. Também tem a opção de avaliação do 

consumidor, que dá uma nota ao programa (ou qualquer conteúdo) com depoimentos 

com críticas e elogios.  
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2.2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA MÍDIAS SOCIAIS 

 

Segundo Gabriel (2010) é essencial que antes de buscar estratégias em redes 

sociais, se conheça a plataforma, com suas particularidades, público e atributos, para 

que possam ser utilizadas em qualquer plano de marketing. A autora reforça que 

necessário dominar a ferramenta com maestria. 

Todos os meios sociais digitais possíveis têm como características de estratégia 

principais, a viralização e o poder analítico. A viralização, é algo importante, para 

impactar e alcançar um maior número de público possível, já o poder analítico, é 

essencial para a marca ganhar relevância e credibilidade. (GABRIEL, 2010). E em 

tempos globais, em que valores intangíveis são tão ou mais importantes do que os 

valores tangíveis é essencial que as marcas estejam permanentemente preocupadas com 

a sua credibilidade e com a relevância do que publiciza. 

Gabriel (2010) também revelou alguns estudos que mostram o porquê de o 

público buscar determinada empresa online e os que têm tido maior destaque são: 

receber descontos e participar de promoções, mostrar a outros o seu apoio à empresa, 

ganhar um brinde, receber atualizações de novos produtos, saber mais sobre a empresa, 

interagir com a marca, ser cliente fiel a marca, conteúdo interessante ou de 

entretenimento. 

A criação de conteúdo relevante e original, para atrair o público de forma ética, é 

uma das estratégias de Social Media Marketing (SMM) que permite a circulação de 

mensagens em todas as redes sociais da empresa. Vale reforçar que o uso de SSM é o 

processo de promover um website/produto/marca nas redes e mídias sociais de forma a 

atrair links e visitantes para o site.  

O linked Bait (isca de link) também é uma estratégia relevante para as 

plataformas, basicamente, é um conteúdo que insinue algo e desperte o interesse, para 

que faça um gancho com uma matéria que leve o público a saber, mais. E também é 

importante mencionar o uso de Hashtag
5
, pois impulsiona uma das coisas mais 

importantes na parte de criar marketing digital, a participação, (GABRIEL, 2010) já que 

para alavancar redes sociais a interação é um dos pontos-chave para alcançar os 

resultados previstos nos planos estratégicos. Portanto, é necessário que todos esses 

                                                           
5
 Hashtag é uma palavra-chave antecedida pela cerquilha (#) que as pessoas geralmente utilizam para 

identificar o tema do conteúdo que estão compartilhando nas Redes Sociais. Disponível em: < 

http://marketingdeconteudo.com/o-que-e-hashtag/> Acesso: 04/07/2017. 
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pontos sejam minuciosamente cuidados para e o desenvolvimento analítico na mesma 

nas plataformas online se mantenha dentro do previsto. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido com uma abordagem qualitativa, na qual, 

segundo Chizzotti (2009), o pesquisador tem a possibilidade de desenvolver o estudo, 

observando situações, em um determinado ambiente e período de tempo. Além disso, 

pode também observar através de um recorte da realidade, as vivências, falas, 

expressões, sentidos e escritas. 

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 

conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma 

teoria explicativa: o sujeito-observador é parte integrante do processo de 

conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado 

(CHIZZOTTI, 2009, p.79). 

 

Inicialmente, foi feita uma pesquisa bibliográfica, visto que qualquer estudo 

acadêmico “requer em algum momento a realização de trabalho que pode ser 

caracterizado como pesquisa bibliográfica” (GIL, 2010, p. 29). Conforme este autor, a 

pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de um material previamente elaborado e 

publicado através de material impresso, jornais, teses, dissertações, anais de eventos, 

entre outros. 

A pesquisa também é descritiva, pois aborda situações ou fenômenos da vida 

real, considerando as relações com o ambiente, mas não interferindo no mesmo. 

(MICHEL, 2015). 

 

Apropriada para a área de ciências humanas e sociais, a pesquisa descritiva 

tem o propósito de analisar, com a maior precisão possível, fatos ou 

fenômenos e sua natureza e características, procurando observar, registrar e 

analisar suas relações, conexões e interferências. (MICHEL, 2015, p.54) 

 

O corpus desta pesquisa incluiu as postagens da página do programa BBB, que 

página conta com mais de 8 milhões de curtidas, no período final da edição do programa 

(3 últimas semanas), ou seja, de 28 de março a 11 de abril de 2017.  

Figura 02: Perfil do reality BBB 17 no Facebook 
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Figura 01: Página do Big Brother Brasil no Facebook. 

 

Fonte: Disponível em: < https://www.facebook.com/BigBrotherBrasil/?fref=ts> Acesso em: 9 maio 2017. 

 

Conforme Millan (2006), o Big Brother Brasil é um programa de entretenimento 

em que há um confinamento voluntário de pessoas para uma casa, onde eles se dispõem 

a serem filmados durante todo o tempo que ali se mantêm presentes. A duração é de 

aproximadamente 2 meses, sendo um dos participantes eliminado a cada semana, de 

acordo com votações feitas pelo público e pelos outros integrantes da casa. Um dos dois 

últimos a ficar na casa é o grande vencedor, levando o prêmio e o reality show se 

encontra passa na emissora de tv aberta Rede Globo. 

Todos estão ali como participantes de um jogo que é permanentemente 

conduzido de fora por uma vasta equipe de diretores, roteiristas e editores. 

Ninguém é "ele mesmo" no programa, mas apenas "um certo ele", totalmente 

circunstanciado pelo isolamento, o ócio, a convivência compulsória com 

estranhos e a submissão a um amplo conjunto de regras e rotinas que 

permitem ao espetáculo funcionar. (PRIOLLI, 2004). 

  

O período para a análise das estratégias interativas do BBB 17 em seu perfil no 

Facebook durante os 16 dias contou com 1.002 postagens, tendo uma média de 50 

posts/dia. Neste tempo, o estudo entre o que foi veiculado na televisão e os posts para 

divulgação do conteúdo rendeu as análises que serão apresentadas no próximo capítulo. 
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4 ESTRATÉGIAS INTERATIVAS DO REALITY SHOW BBB 17 NO SEU 

PERFIL DO FACEBOOK 

 

O Big Brother Brasil vem buscando ampliar seus meios de interação com o 

público, e um dos meios utilizados é o Facebook (desde 2002), segundo o próprio site. 

O perfil do programa possui hoje mais de oito milhões e meio de curtidas e costuma se 

manter ativa todos os dias, durante todos os horários.  

Após três semanas de observação do conteúdo, enquanto o programa se 

mantinha no ar, percebemos algumas estratégias ou, até mesmo, alguns costumes não 

propositais, que aparentam ser rotineiros. 

Durante todas as semanas, a mudança de capas costuma ser feita nas terças-

feiras, com a atualização dos participantes do reality show que são eliminados. Por ser 

informativo, acaba tendo um bom número de visualizações e bastante engajamento dos 

telespectadores. Observou-se também que a movimentação da página é muito maior 

após o programa, entre às 23h e 24h costuma-se ter bastante compartilhamento e conversação 

nos comentários. 

 

Figura 03: Mudança da capa com os eliminados toda a terça-feira 

 

Fonte: Disponível em: 
<https://www.facebook.com/BigBrotherBrasil/photos/a.309082529158881.81604.112443095489493/141

0713802329076/?type=1&theater> Acesso em: 31 mar. 2017. 

 

Verificou-se que segunda-feira e quinta-feira parecem ser os dias de maior 

interação. No reality show, são dias importantes que geram brigas e discussões entre os 

participantes do BBB, e isso acaba suscitando uma discussão também nas redes sociais, 

e, obviamente, mais publicações. As postagens ocorrem, normalmente, no período da 

noite, mas elas se mantêm ao longo da madrugada, com cerca de dez inserções antes dos 

participantes acordarem. Isso demonstra que uma das estratégias de marketing utilizadas 

pela página é mantê-la ativa e atualizada. 

https://www.facebook.com/BigBrotherBrasil/photos/a.309082529158881.81604.112443095489493/1410713802329076/?type=1&theater
https://www.facebook.com/BigBrotherBrasil/photos/a.309082529158881.81604.112443095489493/1410713802329076/?type=1&theater
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A coleta de dados nos mostrou publicações produzidas somente para a página do 

Facebook e também publicações que são linkadas do GShow, o site oficial da Globo. 

Os dados estão ilustrados no quadro 01, e além de evidenciar as publicações a cada dia 

também destaca as publicações mais curtidas e compartilhadas do dia. 

 

Quadro 01: Características das postagens do perfil do BBB 17 no Facebook. 

Data: 28/03 
Produzidos: 8  

3 vídeos 
Post mais curtido: 68,3mil 

5 imagens 

Linkados: 44 Post mais compartilhado: 48 vezes 
 

Data: 29/03 
Produzidos: 2  

1 vídeos (vivo) 
Post mais curtido: 86 mil 

1 imagem 

Linkados: 58 Post mais compartilhado: 1229 vezes 
 

Data: 30/03 
Produzidos: 8  

3 vídeos 
Post mais curtido: 382mil 

5 imagens 

Linkados: 44 Post mais compartilhado: 11.342mil 
 

Data: 31/03 
Produzidos: 4  

2 vídeos (vivo) 
Post mais curtido: 54 mil 

2 imagem 

Linkados: 39 Post mais compartilhado: 47 vezes 
 

Data: 01/04 
Produzidos: 4  

2 vídeos 
Post mais curtido: 67mil 

2 imagens 

Linkados: 44 Post mais compartilhado: 48 vezes 
 

Data: 02/04 
Produzidos: 2  

1 vídeos  
Post mais curtido: 62 mil 

1 imagem 

Linkados:62 Post mais compartilhado: 444 vezes 
 

Data: 03/04 
Produzidos:7  

3 vídeos 
Post mais curtido: 58mil 

4 imagens 

Linkados: 46 Post mais compartilhado: 110 vezes 
 

Data: 04/04 
Produzidos: 2  

1 vídeos (vivo) 
Post mais curtido: 90 mil 

1 imagem 

Linkados: 72 Post mais compartilhado: 3.400 vezes 
 

Data: 05/04 
Produzidos: 5 

2 vídeos 
Post mais curtido: 141mil 

3 imagens 

Linkados: 40 Post mais compartilhado: 120 vezes 
 

Data: 06/04 
Produzidos: 1  

 
Post mais curtido:40 mil 

1 imagem 

Linkados: 31 Post mais compartilhado: 53 vezes 
 

Data:07/04 
Produzidos: 2  

1 vídeos  
Post mais curtido: 204 mil 

1 imagem 

Linkados: 56 Post mais compartilhado: 340 vezes 
 

Data: 08/04 
Produzidos: 5 

2 vídeos 
Post mais curtido: 67mil 

3 imagen 

Linkados: 78 Post mais compartilhado: 48 vezes 
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Data: 09/04 
Produzidos: 4  

1 vídeos (vivo) 
Post mais curtido: 62 mil 

3 imagem 

Linkados:45 Post mais compartilhado: 444 vezes 
 

Data: 10/04 
Produzidos:4  

2 vídeos (vivo) 
Post mais curtido: 200mil 

2 imagens 

Linkados:52 Post mais compartilhado: 1.670 vezes 
 

Data:11/04 
Produzidos: 5 

3 vídeos (vivo) 
Post mais curtido: 560mil 

2 imagem 

Linkados: 57 Post mais compartilhado: 3.400vezes 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do corpus analisado. 

  

Inicialmente percebeu-se que as publicações produzidas para a página são 

baseadas em dois formatos: vídeo e foto. As imagens, normalmente, retratam um 

acontecimento importante para o reality show, como a saída de um participante, um 

novo líder, um paredão, como é o caso ilustrado na figura 04. 

 

Figura 04: Postagem produzida somente para o Facebook. 

 

Fonte: Disponível em: 
<https://www.facebook.com/BigBrotherBrasil/photos/a.309082529158881.81604.112443095489493/141

0713802329076/?type=1&theater> Acesso: 31 mar. 2017. 

 

Essas imagens são adicionadas somente com uma frase curta e direta, com o uso 

das hashtags #RedeGlobo #BBB17 todas as vezes. Segundo Drubscky, (2016, p. 2): 

 

É interessante criar uma hashtag própria para a sua marca ou evento como 

estratégia de marketing. Desta forma, você pode incentivar os seus públicos a 

compartilharem conteúdos com a sua hashtag para concorrerem a promoções 

ou prêmios, por exemplo, e em troca eles estarão aumentando muito a 

visibilidade da sua hashtag. Quando uma marca cria uma hashtag e as 

pessoas começam a se apropriar dela, elas estarão interagindo diretamente 
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com a marca e com a empresa, aumentando a chance de se tornarem clientes 

posteriormente. (DRUMSCKY, 2016, p.2). 

 

Sendo assim, compreende-se que há outro pensamento estratégico bastante 

significativo escolhido pelos profissionais de marketing do programa, para que haja 

uma identificação dos posts semelhantes.  

Os vídeos variam entre vídeos stream, e aqueles que também estão disponíveis 

no GShow. Eles possuem cerca de cinco a dez minutos e, normalmente trazem um 

conteúdo extra, como uma reportagem com participantes eliminados, entrevistas nas 

ruas, vídeos sobre a família de cada um, ou bastidores nos arredores do PROJAC. Os 

vídeos ao vivo, conhecidos como live streaming
6
, contam com a presença de ex BBBs, 

de atores e apresentadores. Isso gera uma boa inclusão de interação para a página, pois 

as lives, mesmo tendo menos curtidas, possuem um número maior de comentários, já 

que estão ao vivo, bem como possuem uma interatividade. Na figura 05, pode-se 

observar um exemplo de live streaming com ex-participantes após o programa. 

 

Figura 05: Vídeo ao vivo, com ex-participantes 

 

Fonte: Disponível em: https://www.facebook.com/BigBrotherBrasil/photos/a.309082529158881. 

81604.112443095489493/1410713802329076/?type=1&theater Acesso: 31 mar. 2017. 

 

Como já mencionamos previamente, além dos posts publicados e produzidos 

diretamente para a fanpage, o Big Brother utiliza-se do compartilhamento do site 

                                                           
6
 “Streaming usa o sistema de Buffer, para que seja possível transmitir e assistir ao mesmo tempo, ou seja 

ele armazena o conteúdo a ser transmitido por alguns segundos, e faz sua reprodução para quem está 

ouvindo/assistindo, conseguindo assim equilibrar o download do conteúdo e a exibição dele”. Disponível 

em: < http://www.sitehosting.com.br/streaming/> Acesso: 13/05/2017. 

https://www.facebook.com/BigBrotherBrasil/photos/a.309082529158881.%2081604.112443095489493/1410713802329076/?type=1&theater
https://www.facebook.com/BigBrotherBrasil/photos/a.309082529158881.%2081604.112443095489493/1410713802329076/?type=1&theater


22 
 

 
 

Gshow, os quais contemplam a maior parte das publicações do Facebook. Esses 

compartilhamentos são feitos durante vinte e quatro horas, e normalmente trazem 

informações a respeito do que está rolando no pay-per-view
7
. Outro motivo para estes 

posts também são links que trazem reportagens sobre a vida pós BBB, ou sobre a 

família dos participantes, e que percebemos que continuam mesmo depois que o 

programa acabou. Isso pode ser considerada mais uma estratégia de marketing usada 

pela equipe do programa para manter a página em atividade. 

Observamos, ainda, a estratégia utilizada para fazer o telespectador ir até o site 

da Rede Globo: a do Clickbait
8
. Neste caso, o link com a reportagem retira algumas 

informações cruciais para o entendimento do que está acontecendo, com vistas a 

despertar no público a curiosidade, fazendo com que este clique para descobrir o que é. 

Percebeu-se que essa estratégia, embora antiga, traz resultados consideráveis. A seguir, 

uma imagem com a referida estratégia. 

Figura 06: Postagem linkada ao Gshow, com clickbait. 

 

Fonte: Disponível em:<https://www.facebook.com/pg/BigBrotherBrasil/photos/?ref=page_internal> 

Acesso em: 28 mar. 2017. 

                                                           
7
 Pay-per-view é um sistema no qual os telespectadores podem pagar para assistir uma programação 

específica, vez que ela não está inclusa nos canais comuns e nem na programação normal da TV a cabo 

ou via satélite. Disponível em: https://www.significadosbr.com.br/pay-per-view Acesso: 13/05/2017. 
8
 “Trata-se de um método de marketing que tem o intuito de captar a atenção por via de uma frase, um 

título,  que apresenta parcialmente o conteúdo, mas apela à leitura do mesmo, criando suspense e uma 

atracção quase subliminar.” Disponível em: http://propaganda.blogs.sapo.pt/o-nascimento-e-a-morte-

anunciada-do-56427. Acesso: 13/05/2017. 

https://www.significadosbr.com.br/pay-per-view
http://propaganda.blogs.sapo.pt/o-nascimento-e-a-morte-anunciada-do-56427
http://propaganda.blogs.sapo.pt/o-nascimento-e-a-morte-anunciada-do-56427
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Vale ressaltar que as publicações com maior número de curtidas diárias são, 

normalmente, aquelas em que os conteúdos são linkados, visto que estas envolvem 

informações sobre o que está acontecendo no programa, gerando uma discussão entre os 

internautas e reações positivas ou negativas. Diante disso, percebe-se que ocorre uma 

estratégia de mídia online na página do Facebook, sendo os conteúdos compartilhados 

do Gshow os que têm maior engajamento com o público. 

Considerando o tipo de engajamento sugerido por McMillan (2002), 

encontramos nos posts do BBB o primeiro tipo (utilizador para utilizador), pois 

evidenciou as mudanças que as novas tecnologias provocaram nas comunicações 

humanas. Observando os posts e a reação dos internautas é possível perceber que a 

comunicação não acontece apenas em um sentido e não pode ser totalmente controlada 

pelo emissor, já que os comentam entre si participando do processo em pé de igualdade, 

fazendo com que não sejam apenas receptores, mas também emissores da comunicação. 

 E o segundo tipo indicado por McMillan (2002) (utilizador-documento) também 

foi visualizado, pois segundo esse, o que importa é o modo como os indivíduos 

interpretam e utilizam mensagens viabilizadas via meios de comunicação de massa e a 

partir daí criam novos conteúdos, compartilhando-os ou apenas curtindo algum post. 

Assim, os receptores tornam-se elementos ativos do processo de comunicação, 

transformando-se em emissores, com controle sobre os conteúdos. Já o terceiro tipo de 

interação (utilizador-sistema) evidencia a interface, e não se aplica ao corpus estudado.  

Percebemos que a estratégia de interatividade do programa via mídia social só é 

possível devido à convergência dos meios que alterou a forma consumo da mídia, 

proporcionando que o consumidor tenha acesso a tudo em um só meio e de uma única 

vez.  Ficou evidente que o internauta não precisa mais estar em frente da televisão para 

ter acesso ao programa que é disponibilizado na TV aberta, pois o acontecimento pode 

ser acessado a partir de várias formas, especialmente via o perfil do programa no 

Facebook, que com a estratégia de linkar os posts do site da Rede Globo que cobre o 

evento 24h/dia, possibilita uma atualização constante, sem que seja preciso ligar a 

televisão.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escolha por desenvolver um estudo sobre as estratégias interativas do realitys 

show BBB 17, da Rede Globo de Televisão, se deu com vistas a observar como se 
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estabeleceram as relações entre a mídia tradicional representada pelo reality show 

BBB17 e suas mídias sociais, representadas pelo perfil do programa no Facebook, a 

partir de uma proposta de interatividade dos telespectadores/internautas. 

Diante dos resultados coletados, foi possível perceber que, cada vez mais, a 

televisão, como uma das mídias mais tradicionais, necessita buscar outros meios de 

interação com o público, uma vez que a internet vem sendo o meio muito utilizado para 

tal atividade. 

Os reality shows sempre foram considerados um dos formatos que permitem 

grande interação com o público, seja através do voto nos participantes, ou outras 

escolhas. Contudo é preciso que os telespectadores possam sentir-se parte daquele 

universo do reality show, e a ferramenta Facebook alimenta este relacionamento.  

Observamos que existe, por parte do programa, uma preocupação em relação a 

ampliar as suas plataformas interativas, através do uso da mídia Facebook.  Verificamos 

ainda que essas propostas de interação têm estimulado significativamente o público a 

migrar também para a internet e, consequentemente, a dar um feedback positivo ou 

negativo do programa. 

Além disso, notamos que a emissora faz uso de diferentes estratégias de 

marketing na rede social, são elas: as hashtags, os vídeos streaming, os clicbait e os 

conteúdos linkados. Essas estratégias comunicacionais geraram um maior engajamento 

do público no que tange ao programa. Vale ressaltar ainda que esse trabalho possibilitou 

um maior conhecimento perante a ampliação dos conhecimentos sobre convergência 

midiática e as estratégias utilizadas para trazer um meio tradicional a uma mídia 

atualizada.  
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