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Os reality shows tomaram conta da TV brasileira e são sucesso absoluto em todo mundo. No 
Brasil, estão espalhados em diversos canais nos mais variados formatos, desde em programas 
exclusivos, como "Big Brother", "A Fazenda" e "No Limite", a quadros em atrações televisivas 
como "Dança dos Famosos" e "Acorrentados". 
 
Pesquisas apontam que o público feminino, de todas as classes, mas especialmente da classe 
C, lidera esse ranking de audiência. O grande sucesso desse tipo de atração é o tema do 
Artplan Mídia deste mês, newsletter que a Artplan envia mensalmente a um grupo de clientes, 
prospects e empresários, com dados de mercado relativos a um tema específico, incluindo 
informações de pesquisas do Ipsos Marplan e Ibope. 
 
No País, os reality shows chegaram em 1989 com o "Na real", na MTV, mas só caíram no gosto 
popular em 2000 com o lançamento da primeira edição do programa "No Limite", na Rede 
Globo. É da emissora a atração de maior sucesso neste nicho de mercado, o "Big Brother 
Brasil", que este ano chegou a sua nona edição com grande sucesso junto ao mercado 
anunciante. "A Niely patrocina o 'Big Brother' há cinco anos e a cada edição tem resultados 
melhores. É um grande sucesso", diz Otto Pajunk, diretor nacional de mídia da agência que 
atende o anunciante. 
 
Dados do Ipsos Marplan com os nove principais mercados brasileiros mostram que, dentro do 
target que mais assiste a reality shows, que são mulheres das classes A, B e C entre 25 e 49 
anos, a TV tem penetração em 98% do público, seguida pela Rádio FM (76%), Mídia Exterior 
(65%), Jornal (53%) e Revista (44%). Os números são de abril de 2008 a março deste ano. 
 
Na TV aberta, segundo o Ibope MW de maio deste ano, a novela "Caminho das índias" é a 
grande campeã de audiência na TV Globo; já na Record, o destaque é o "Repórter Record"; no 
SBT o líder é o "Domingo Legal"; na Band, "E24", e na Rede TV o programa "Pânico" é o mais 
visto. A newsletter da Artplan traz ainda dados das outras mídias. Na TV fechada os dados são 
do Ipsos Marplan de abril de 2008 a março deste ano com um universo de 7,784 milhões de 
espectadoras. O destaque para este público feminino fica por conta do Telecine Pipoca (670 mil 
espectadoras). Já na internet, segundo a mesma pesquisa, a maior parte delas gosta de 
acessar e-mails (2,399 milhões). 
 
Entre as revistas, este público aprecia mais a Veja (879 mil), seguida pela Caras (601 mil) e 
Época (468mil), mas Contigo, Tititi e Canal Extra também aparecem na lista, além de Claudia 
e Boa Forma. "As revistas de celebridades aparecem bem pelo mesmo motivo que os realities 
fazem sucesso. As pessoas têm interesse em saber da vida dos outros. Os reality shows são 
uma tendência mundial, uma verdade absoluta", acrescenta. Entre os jornais, o Extra tem o 
maior número de leitoras (303.330), seguido pelo também carioca Meia Hora (228.770) e o 
mineiro Super Notícia (222.580). 
 
Entre as rádios FM, no Rio de Janeiro a FM O Dia lidera com penetração de 3,08% junto a este 
público. Já em São Paulo, a Nativa FM está na frente com penetração de 2,06%. Entre as AM, 
no Rio o destaque fica por conta da Globo AM (1,67%) que também é a líder entre este público 
em São Paulo (1,07%). Na mídia exterior, o Ipsos Marplan mede o potencial de alcance. Os 
ônibus lideram, chegando a 3,155 milhões de mulheres. 
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