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Em sete anos, desde o lançamento do semanal No Limite na Rede Globo, em 2000, os reality 
shows deixaram a categoria de fenômeno e se consolidaram nas grades das principais 
emissoras brasileiras, criando uma indústria milionária, que não parece perder o fôlego tão 
cedo.  
 
Às vésperas do lançamento das novas programações das televisões abertas — que 
normalmente acontece entre a última semana de março e a primeira de abril — aqueles 
programas que foram considerados perecíveis por especialistas há alguns anos estão mais 
importantes do que nunca.  
 
O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) tem confirmada a realização de novas temporadas dos 
reality shows Ídolos e Supernanny, ambos baseados em produções norte-americanas. Cada 
cota de patrocínio para o moderno show de calouros sai por R$ 10,8 milhões e para o 
programa da babá argentina, por R$ 3,145 milhões (cota Net). Como base de comparação, o 
novo semanal da jornalista Ana Paula Padrão, uma das principais e mais caras funcionárias da 
emissora, tem suas cotas de patrocínio vendidas por cerca de R$ 615 mil.  
 
“A segunda temporada de um reality show normalmente se vende mais fácil. Os anunciantes 
que já compraram cota uma vez e se antecipam conseguem condições especiais”, conta Daniel 
Chalfon, sócio e diretor de Mídia da agência MPM, que tem entre seus clientes a marca 
Assolan, da Hypermarcas, que patrocina oficialmente o Big Brother Brasil (BBB) há cinco 
edições.  
 
Globo 
Atualmente em sua sétima edição, o BBB é a carta na manga da Globo para o início do ano, 
período de férias em que boa parte da população desliga os televisores. Mesmo assim, o 
produto, que teve cada uma das suas cinco cotas compradas a cerca de R$ 8,5 milhões por 
Niely, Fiat, Hypermarcas (Assolan), Sundown (J&J) e HSBC, consegue sobreviver e conquista 
respeitáveis 40 pontos de média no Ibope diariamente.  
 
“O BBB assume o preço da faixa horária em que entra no ar, mas a emissora investe muito em 
divulgação, o que faz com que atinja a audiência de cerca de 40 pontos numa faixa que 
normalmente fica entre 30 e 35. O anunciante paga o preço de 30 pra levar 40”, analisa 
Chalfon, que considera o BBB parte estratégica do marketing da Assolan. “Desde que surgiu, a 
marca patrocina o programa”, relembra.  
 
De olho nessas vantagens, Sérgio Guzzo, gerente de Marketing da unidade de Negócios de 
Higiene e Limpeza da Hypermarcas, que detém entre outras a Assolan, considera o BBB um 
dos grandes produtos da mídia brasileira. “Envolve o target [público-alvo] dos nossos produtos 
— a família brasileira, com predominância do público feminino —, além de oferecer cobertura 
nacional e impacto conveniente para produtos de bens de consumo”, diz Guzzo.  
 
Segundo ele, o objetivo da marca é utilizar uma ferramenta de mídia com sucesso 
comprovado, que funciona não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo.  
Chalfon concorda e afirma não enxergar o fim desse lucrativo formato tão cedo. “Não tem 
sinais de desgaste. É natural a saída de alguns modelos do ar, mas eles foram substituídos por 
outros”, diz. 
 
Record 
No ano passado, a receita publicitária do reality show da Rede Record O Aprendiz 3 foi de R$ 
60 milhões. Este ano, não será surpresa se esse valor ultrapassar R$ 100 milhões com O 
Aprendiz 4 - O sócio, que continuará a ser apresentado pelo publicitário Roberto Justus e terá 
cada uma das cotas de patrocínio vendidas por cerca de R$ 17 milhões (cota Net).  
 
 



Além do programa comandado pelo publicitário, a emissora paulistana já tem planejado para 
esse ano o Mudando de Vida, reality show que mostrará duas mulheres da cidade sofrendo 
para se adaptar na vida no campo. O novo produto terá cotas vendidas a cerca de R$ 7,853 
milhões (cota Net). 
 
Atualmente, a Record mantém no ar o programa Troca de Família, em que mostra a vida de 
duas mães em famílias diferentes. 
 
“É um modelo de produção mais barato que o de novelas e jornalismo, por exemplo”, diz 
Chalfon. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 24, 25 e 26 mar. 2007, Caderno B, Negócios. 
 
 


