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No começo, muitos acharam que era apenas uma 
moda. Após algumas edições, a audiência se cansaria 
dos mesmos conchavos, romances e brigas motivados 
pela convivência entre estranhos em um ambiente 
vigiado e, junto à atenção dos espectadores, a ver-
ba publicitária também fugiria. Dez anos depois de 
estrear na TV brasileira com No Limite, inspirado no 
norte-americano Survivor, os reality shows estão no 
caminho contrário: o gênero não apenas se consolidou 
como uma aposta segura para atrair audiência diante do 
investimento necessário como já atinge novas áreas de 
interesse, fragmentou-se para se adaptar à grade da TV 
brasileira e vem ganhando relevância como um veículo 
de divulgação publicitária para empresas.

Sem nenhuma surpresa, o desbravador do mercado 
de reality shows no Brasil é o Big Brother Brasil, adapta-
ção da franquia da Endemol trazida ao Brasil em 2002 
após parceria entre a produtora e a TV Globo que resultou 

na joint venture Endemol-Globo. Além do BBB, a par-
ceria adaptou às telas do canal carioca outros formatos 
de reality, como é o caso do Hipertensão, do Dança dos 
Famosos e do Fama. Prestes a entrar em sua 11a edição 
em oito anos, o Big Brother Brasil não é um fenôme-
no apenas de audiência (ainda que as finais venham 
apresentando queda nos índices a cada ano, segundo o 
Ibope), mas também do ponto de vista publicitário. 

Para o BBB 11, previsto para começar em janeiro 
de 2011, a Globo deu prioridade para que anunciantes 
da edição anterior renovassem suas cotas. Se alguma 
empresa nova pretendia patrocinar o reality show, terá 
de esperar um suposto BBB 12: Ambev (com Guaraná 
Antarctica), Fiat, Johnson & Johnson (Sundown), Niely 
e Unilever (Knorr) renovaram suas cotas, de R$ 16,9 
milhões cada. O preço da cota subiu em comparação ao 
BBB 10, quando cada uma custava R$ 13,5 milhões. Há 
um fato curioso envolvendo o BBB: ao mesmo tempo 

que o Ibope aponta quedas na audiência de cada edição 
(tanto no BBB 10 como no BBB 9, a média de audiência 
da final ficou em 41 pontos, contra 59 pontos do BBB 
1 e 57 pontos do BBB 5), a quantidade de votos envia-
dos por SMS ou pela internet para eliminar candidatos 
bateu recorde em sua versão mais recente: cerca de 154 
milhões deram a vitória ao lutador Marcelo Dourado em 
março deste ano, maior índice registrado em qualquer 
edição do Big Brother no mundo.

Ainda que com números menos expressivos, a Re-
cord vem trilhando caminho semelhante. Em A Fazenda, 
o canal segue os passos do polêmico Casa dos Artistas, 
veiculado pelo SBT em 2001, confinando celebridades 
e figuras de projeção por semanas. O formato, criado 
pela Strix e licenciado pela 2waytraffic, chegou à ter-
ceira edição em setembro depois de registrar aumento 
de 29% no faturamento total na comparação entre 
a primeira e segunda edições. Cada uma das quatro 
cotas comercializadas para A Fazenda 3, compradas 
por Nestlé, Procter & Gamble, Itaipava e Kia, teve preço 
de tabela de R$ 41,4 milhões, enquanto, na primeira 
edição, o valor chegava a R$ 26,4 milhões. “Sempre há 
alteração de preços, visto que a estrutura dos programas 
sofre algumas alterações exigindo ajuste nos preços. 
Outro fator, sem dúvida, é a audiência. Quanto maior a 
audiência, maior o valor. É a lei do mercado que rege o 
nosso negócio”, afirma o vice-presidente comercial da 
Rede Record, Walter Zagari.

O aumento no faturamento, tanto na Globo como na 
Record, são percebidos no decorrer dos programas: as 
inserções comerciais e o tempo destinado à publicidade 
crescem também. O tempo dos intervalos comerciais 
nas seis primeiras semanas de A Fazenda 3 cresceu 
23% em comparação à primeira edição do reality show, 
segundo levantamento do Controle da Concorrência. 
A comparação entre a primeira e a sexta semanas de 
A Fazenda 3 é ainda mais impactante: 70% de cresci-

Reality é a nova mídia 
Formato atrai mais investimentos de anunciantes, com empresas  
voltando suas atenções para diferentes modelos de anúncios
Guilherme Felitti
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mento no tempo dos comerciais. No Big Brother Brasil, 
a ordem de crescimento é semelhante. Impulsionado 
pelos 643 merchandisings, o BBB 10 teve, no total, 9 
horas e 16 minutos de conteúdo publicitário, aumento 
de 78% em comparação às 5 horas e 12 minutos com 
publicidade no BBB 9. É um crescimento considerado 
estrondoso pelo diretor da Controle da Concorrência, 
Fábio Wajngarten.

Inserções publicitárias
O crescente número de inserções mostra que, mais 

do que um mero conteúdo em cujo intervalo campanhas 
podem ser veiculadas, é possível explorar novas opor-
tunidades comerciais com os reality shows, sejam com 
produtos introduzidos no cotidiano dos participantes ou 
pelo patrocínio de um programa inteiro que sirva para 
reforçar valores da empresa ou estender uma campanha 
de divulgação. “As marcas vêm buscando uma coisa 
diferente dos 30 segundos. Como vou trabalhar minha 
marca fora dos 30 segundos, já que o jovem não fi ca 
mais olhando para TV?”, afi rma a diretora geral da 
Endemol Brasil, Daniela Busoli (ler entrevista à pág. 10), 
citando o maior engajamento do espectador possibi-
litado pela “interação orgânica dos participantes com 
um conteúdo”. E as formas como essas marcas podem 
ser integradas ao conteúdo são as mais diversas. É 
possível, por exemplo, atrelar provas que dão benefícios 

na competição a produtos, como aconteceu no BBB 9, 
quando participantes foram colados de ponta cabeça a 
uma plataforma com SuperBonder, ou em A Fazenda 
1, quando a prova consistia em dirigir e estacionar um 
veículo lançado pela Kia. Centrado em relações de negó-
cios, O Aprendiz, veiculado pela Record e licenciado pela 
Fremantle Media, também explora relações comerciais 
do tipo, permite a participação de empresas dentro das 
tarefas semanais, como a criação de campanhas e even-
tos para clientes como Claro, HSBC e Pepsico, como 
prêmios dados às equipes vencedoras (a Sky fi nanciou 
uma viagem a Las Vegas) e produtos integrados à rotina 
dos participantes, como veículos da Fiat.

Entregar a interação com a marca a participantes 
sem roteiro predefi nido, porém, é uma estratégia que 
tem seus riscos. O melhor exemplo do perigo encarnado 
nas campanhas em reality shows no Brasil aconteceu 
em março. A Ambev levou o jogador Ronaldo, garoto-
propaganda do Guaraná Antarctica, para ser o juiz de 
uma Prova do Anjo no BBB 9. Os participantes teriam 
que cumprir um circuito dividido em pontos, nos quais 
seria obrigatório tomar um número de copos do refrige-
rante sorteado na hora. Alguns participantes demons-
traram uma clara insatisfação por beberem tanto refri-
gerante. “É pior do que vocês imaginam”, chegou a dizer 
uma competidora enquanto tentava beber o produto. A 
prova teria desagradado a Ambev, que teria julgado que 

Maiores anunciantes 2010
Anunciante Inserções

AMBEV 176

UNILEVER 164

FIAT 156

JOHNSON & JOHNSON 150

NIELY COSMETICOS 141

NE  45

PEPSICO 43

PROCTER & GAMBLE 37

SCHINCARIOL 36

IND QUÍMICA MINUANO 31

a prova acabou impactando negativamente a marca, a 
ponto de a empresa enviar uma reclamação à TV Globo. 
“Qualquer ação que você faça pode ser menos ou mais 
efi ciente”, minimiza o gerente de marketing de Guaraná 
Antarctica na Ambev, Sérgio Esteves. “Nossa posição 
é que continuamos amarradões no BBB”, tanto que, 
além de renovar a cota de patrocínio para o BBB 1, a 
Ambev também patrocinou o Hipertensão, reality show 
do mesmo núcleo no canal. Para Sérgio, a imagem ruim 
motivada pelos debates sobre a polêmica campanha 
foi pior que a impressão interna da própria Ambev. 
“Gostei 100% do que aconteceu? Não, mas fi cou uma 
mensagem boa de ligação da marca com a celebridade. 
Seria mais sintomático que o guaraná abandonasse o 
BBB. Não foi o que aconteceu”. O executivo afi rma que 
não soube de nenhuma reclamação da Ambev para 
com a Globo.

Para Geraldo Leite, sócio-diretor da consultoria de 
mídia Singular Arquitetura de Mídia, os reality show 
trazem oportunidades fora do padrão para anunciantes, 
mas também exigem atenção na hora de identifi car 
possíveis perigos para a divulgação da marca. “Um 
bom exemplo foi na Casa dos Artistas, quando a Fiat 
fez anúncios de um novo carro sendo lançado. Foi algo 
muito bem sacado naquele momento e a surpresa pelo 
carro foi tão grande como por qualquer outro perso-
nagem. Na média, os benefícios são maiores que 

Maiores anunciantes de Merchandising
A FAZENDA 1 A FAZENDA 2 A FAZENDA 3

Duração
Procter & Gamble 
2.686 segundos

Procter & Gamble 
3.637 segundos

Kia 
3.259 segundos

Ações
Procter & Gamble 

107 ações
Total Alimentos 

159 ações
Nestle 

93 ações

Número de Ações de Merchandising 
2009 x 2010

Programa Integrado Estimulo Visual Total

BIG BROTHER 2009 239 315 554

BIG BROTHER 2010 285 358 643

Aumento (%) 19,25% 13,65% 16,06%

Número total de anunciantes
Programa Anunciantes Aumento (%)

BIG BROTHER 2009 139
2,88%

BIG BROTHER 2010 143

Maiores anunciantes 2010
Anunciante Inserções

carro foi tão grande como por qualquer outro perso-
nagem. Na média, os benefícios são maiores que 
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Último Passageiro, atração da RedeTV! Reality musical Fama foi um dos pioneiros do gênero no Brasil

Fonte: Controle da Concorrência
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os riscos. Os riscos são inerentes a qualquer programa 
feito ao vivo”, diz. Para amenizar esse tipo de problema, 
a Record, antes do começo de A Fazenda 3, distribuiu 
manuais de orientação que proíbem, por exemplo, os 
participantes de falarem mal de produtos e marcas 
expostas no reality show.

Além da publicidade ou das ações, uma marca pode 
optar por financiar a criação de um reality show. A TV 
aberta brasileira teve, em 2010, três exemplos do tipo, 
produzidos pela Endemol Brasil. O Busão do Brasil, 
veiculado pela Band, nasceu de uma proposta feita pela 
agência b!ferraz à Ambev. “Falamos para a produtora: 
temos tais desafios e tal verba. Grosso modo, em vez de 
brifar um filme de 30 segundos, você brifa um programa 
de TV”, resume Sérgio Esteves, da Ambev. Pelo conte-
údo patrocinado, em vez de correr atrás da grade atrás 
de um formato que corresponda à estratégia da marca, 
o anunciante pede às produtoras soluções. O executivo 
defende que ainda é cedo para avaliar os resultados do 
Busão do Brasil, encerrado em outubro, mas que a em-
presa se sentiu satisfeita com a exploração de conceitos 
imbuídos em suas campanhas publicitárias. Exemplo 
similar é o Extreme Makeover Social, da Record. O projeto, 
nascido entre a Endemol e o Instituto Ressoar, acabou 
sendo citado em uma reunião com a Kimberly-Clark, 
que se interessou pelo projeto e acabou patrocinando, 
junto a Nestlé e Suvinil, o reality show, que tem uma 
abordagem ainda mais social que sua versão original 
norte-americana: em vez de casas de famílias pobres, o 
reality show reforma creches em comunidades carentes. 
“A marca tem que se adequar à demanda da audiência. 
Quem sabe o que o público quer é a área artística da 
emissora. Temos que casar essas expectativas, tanto 
do canal como da marca. Não é uma coisa muito fácil”, 
afirma a diretora geral da Endemol Brasil. Na prática, 
programas do tipo são criados e produzidos “a seis mãos”, 
nas palavras de Daniela Busoli. Exemplo claro disto foi 
o Zero Bala, gameshow criado por parceria entre Band, 
Endemol e Volkswagen. Com objetivo de atingir uma faixa 
etária do público mais jovem, a montadora se tornou a 
patrocinadora principal do gameshow, oferecendo um 
veículo novo a cada competição semanal.

Brasil como foco 
O aumento no interesse comercial de empresas nos 

reality shows é reflexo da atuação das produtoras no 
Brasil. Interessadas na crescente atenção de especta-
dores e anunciante em programas do gênero, donas 
das licenças de reality shows de sucesso lá fora vêm 

estruturando operações nacionais nos últimos anos. A 
Endemol tem dois braços de atuação no Brasil: além 
da joint venture formada com a Globo em 2002, a 
empresa abriu a Endemol Brasil em fevereiro de 2009 
para fechar negócios com os outros canais e escoar 
alguns dos 400 formatos do seu portfólio que não 
vinham sendo aproveitados pela Globo. “É muito mais 
estratégico poder trabalhar o mercado de maneira 
independente. Dificilmente um concorrente vai buscar 
no outro o que tem de bom para aproveitar. O que tem 
de bom normalmente você pega para si mesmo”, diz 
Daniela. Ela tem razão. Depois de abrir seu segundo 
escritório no Brasil, formatos da produtora começaram a 
entrar na grade de outros canais, como Band, Record e 
RedeTV!. Principal rival da Endemol, a Fremantle Media 
tocava projetos por meio de parceiros na região a partir 
de Miami, até que resolveu transferir o comando da 
sua atuação na América Latina para um escritório em 
São Paulo há dois anos e meio. A mudança, segundo 
o diretor geral da Fremantle Media na América Latina, 
Carlos Gonzalez, tem relação direta com o potencial que 
o Brasil tem na estratégia da empresa. Hoje, o País só 
perde para o México em faturamento publicitário, em 
cenário que deverá mudar em 2012, quando a empresa 

calcula que o Brasil será o novo líder de receita. 
Além do próprio crescimento do mercado publi-

citário brasileiro, o dinamismo do próprio segmento 
televisão nos últimos anos é visto como essencial para o 
desenvolvimento nacional dos reality shows. No México, 
“há uma espécie de paz entre os dois canais (Televisa e 
TV Azteca), onde cada um deles tem sua participação 
e estão ganhando dinheiro. No Brasil, temos uma cul-
tura tremendamente agressiva onde vemos todos os 
canais tentando ganhar. Vejo que a Record quer ganhar 
da Globo, Band que alcançar o SBT, SBT que alcançar 
a Record... É um mercado muito mais agressivo e di-
nâmico”, explica Carlos. Nesse contexto, reality shows 
representam uma aposta segura tanto do ponto de vista 
econômico como de audiência, já que “permitem uma 
grande quantidade de associações com diversos pro-
dutos”. O Brasil leva vantagem também se comparado 
com países fora da América Latina. Com a recessão na 
Europa e no Estados Unidos nos últimos dois anos, a 
busca de companhias por mercados emergentes que 
resultariam em novas fontes de receita levou a inves-
timentos no Bric, bloco composto por Brasil, Rússia, 
Índia e China. Nesse contexto, tanto Daniela como 
Carlos defendem que, entre os emergentes, o Brasil é 
o que mais se assemelha aos mercados desenvolvidos, 
facilitando a adaptação do negócio ao mercado nacional. 
“Na China, o mercado ainda está muito ‘canalizado’. Há 
uma enorme quantidade de canais e linguagens. Não 
existe essa unidade que temos no Brasil. É um mercado 
mais simples de se trabalhar”, explica Carlos.

Em outubro último, outra produtora de reality shows 
inaugurou sua divisão brasileira: a Zodiak Media Group 
está em estágio inicial de operação e confirma conversas 
com canais de TV aberta para tentar adaptar alguns for-
matos do seu portfólio. “O Brasil é um país sobre o qual 
vai se falar muito nos próximos anos em crescimento 
televisivo. É um mercado aberto e interessante para uma 
produtora internacional”, afirma o presidente da Zodiak 
no Brasil, Paolo Nocetti, para quem o mercado televisivo 
nacional não deve carregar o rótulo de emergente. “O 
setor do Brasil já está bastante consolidado”.

A dificuldade da TV fechada
Mesmo com a atenção dos anunciantes e dos es-

pectadores na TV aberta, os reality shows enfrentam 
problemas orçamentários quando tentam se fixar na 
TV a cabo, dona de apenas 3,9% dos share de R$ 
22,2 bilhões investidos em publicidade em 2009. “O 
America’s Next Top Model é um programa de TV aber-
ta nos Estados Unidos. Em termos de orçamento (se 
comparado com o Brasil), é um degrau bem grande, de 
oito vezes menos”, explica o diretor da versão nacional 
do reality show, Brasil’s Next Top Model, Roberto D’Avila. 
Ainda assim, explica ele, as três temporadas do reality, 
focado no mundo da moda e transmitido pela Sony 
Entertainment Television, conseguiram se pagar apenas 
com patrocinadores e fugiram ao modelo tradicional de 
recorrer a incentivos do governo. Roberto, responsável 
pela direção também do Por um Fio, reality para cabe-
leireiros transmitido pelo GNT, vê uma grande vantagem 
na TV a cabo, contra audiência e investimento publicitário 
menores: a liberdade. “A TV aberta tem uma maldição: 
há dez anos, começou a coisa do Ibope minuto a minuto 
para ver índices de audiência no correr do programa. Isso 
emburreceu a programação. Mesmo em um reality show 
gravado, a pressão da resposta imediata do Ibope e o 
que isso tem de repercussão para dentro do processo é 
a maior diferença. No cabo, os números demoram a vir e 
o índice de audiência não têm o peso em si (comparado à 
TV aberta). Usualmente, isso resulta em programa com 
melhor qualidade”.
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Cristiana Arcangeli no Extreme Makeover Social, da TV Record 

A Fazenda, que na sua terceira edição vem tendo altos índices de audiência

O  Multishow vai continuar a mostrar intensamente a vida do seu público. Vai seguir viagem pelos destinos 

mais procurados e temidos do planeta, vibrar em shows de estilos diferentes, revelar pessoas e tendências, 

sem nunca deixar de rir de si mesmo. Sem frescura, atalhos ou preconceito.

O canal está consolidando sua grade de programação. No próximo ano, 45 atrações de produção nacional terão novas temporadas e 9 novos projetos serão lançados. Prepare-se. Vem mais coisa boa por aí.

Música Comportamento

Viagem

      O Multishow
    tá bem na fi ta.
Em 2011 vai  consolidar o sucesso da sua programação.

      O Multishow
    tá bem na fi ta.

Entre os canais de entretenimento

da TV por assinatura o Multishow é

LÍDER NO TOP OF MIND.
Fonte: Data Folha 2010 – Pesquisa Top of Mind

Humor

O canal está consolidando sua grade de programação. No próximo ano, 45 atrações de produção nacional terão novas temporadas e 9 novos projetos serão lançados. Prepare-se. Vem mais coisa boa por aí.

Siga no Twitter @multishow
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Fonte: Meio & Mensagem Especial Programação de TV, São Paulo, p. 6-8, 22 nov. 2010.




