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São Paulo, 16 de Janeiro de 2006 - O BBB6 mantém patrocinadores da versão anterior. 
Quem compra busca ficar perto do target. As cinco cotas de patrocínio deste sexto Big 
Brother Brasil (BBB), que a Rede Globo colocou no ar no dia 10, nem precisaram ser 
oferecidas ao mercado. Todas elas foram vendidas para os mesmos patrocinadores da 
edição anterior: Fiat Automóveis, Minuano (Friboi), Assolan, Calçados Azaléia e Niely, o 
que segundo a Central Globo de Comunicação, por si só, demonstra o sucesso e o 
interesse que o programa desperta no mercado publicitário. A resposta do público tem 
sido alta. A estréia da sexta edição, por exemplo, alcançou 45 pontos de audiência 
média em São Paulo e 63% de participação na audiência, mas ficou abaixo da quinta 
edição. 
 
O interesse do telespectador pela vida alheia é tanto que Sky e NET descobriram no 
programa um nicho promissor para incrementar seus pay-per-views, o que vêm 
fazendo nas últimas edições. Por preços em torno de R$ 85 o telespectador ganha o 
direito de assistir o show, 24 horas por dia. O interesse é grande. 
 
O Premiere Shows, canal pay-per-view da Globosat Programadora, transmitirá, com 36 
câmeras, praticamente tudo o que acontece no show. "O Premiere Shows tem a 
expectativa de quebrar o recorde e venda de assinaturas PPV do Big Brother registrado 
no ano passado, quando foram comercializados 115 mil pacotes da quinta edição do 
programa", diz Maurício Paletta, gerente de entretenimento dos canais pay-per-view e 
a la carte da Globosat. "Para este ano, a meta é chegar aos 130 mil." O Big Brother é 
um fenômeno mundial e começa 2006 com uma vasta presença pelo mundo. Na 
Inglaterra o programa deste ano estreou no dia 5 de janeiro. Na Holanda, a estréia foi 
no ultimo dia 14. 
 
Para este ano ainda estão confirmadas edições na Tailândia, Filipinas, Croácia, 
Bulgária, Sérvia, Suécia, Noruega, Finlândia, Austrália Nigéria e Estados Unidos. Na 
Inglaterra e na Holanda, será o Celebrity Big Brother, com pessoas famosas. 
 
Pode se gostar ou não, mas de fato não há como fugir. Desde que surgiram no fim da 
década de 90, os reality shows mudaram a vida na telinha e hoje é impossível 
encontrar algum canal - especialmente na TV paga - que não tenha o seu. Os estilos 
variam e hoje as emissoras já fazem também uma classificação. 
 
Os programas mais contundentes, de competição acirrada e com eliminações de 
pessoas são os reality shows. Os programas que mostram a vida real, mas sem uma 
competição final são os "tv realidade", que podem ir de programas que desvendam 
crimes às séries que convocam superbabás para dar um jeito nos "pestinhas". Isso 
sem falar do celebrity reality, que coloca gente famosa em situações inusitadas. 
 
O primeiro sucesso mundial foi o "Survival", mas nem conseguiu esta unanimidade 
mundial do sucesso do Big Brother, fórmula inventada pelo holandês John de Mol, 
executivo de TV, que ficou rico e famoso apostando no gosto das pessoas pelo "tititi". 
Os direitos do programa pertencem a Endemol comprada pelo grupo Telefónica em 
2002. 
 
Ao longo do tempo o Big Brother foi criando a própria historia de curiosidades em volta 
do mundo. A quinta edição do Big Brother na Alemanha, por exemplo, foi a que teve 



maior duração da história do programa, durou um ano. O formato dessa edição 
possibilitava a entrada e saída dos que já estavam na casa. O Big Brother Oriente 
Médio foi o mais curto. Durou uma semana. Embora o formato do programa tenha 
sofrido diversas mudanças para se adaptar aos costumes culturais e religiosos da 
região, o programa foi cancelado. Outra curiosidade é que a terceira edição do Big 
Brother África foi a primeira a envolver participantes de diferentes países de todo o 
continente, repercutindo em grande audiência. No Brasil, as duas primeiras versões 
aconteceram em 2002, a terceira estreou logo no início de 2003, a quarta, no início de 
2004 e a quinta edição em 2005.  
 
Se a fórmula faz sucesso, não está fácil hoje em dia destacar-se no meio da multidão. 
É necessário um apelo forte, que faz por exemplo o sucesso de "O Aprendiz", tanto na 
sua edição brasileira quanto internacional, pelo canal de TV paga People & Art 
(parceria também da edição brasileira com a Record) 
 
O "O Aprendiz" com Roberto Justus já teve duas edições nacionais na Record e a 
emissora não teve o que reclamar quanto à audiência. No dia 18 de agosto do ano 
passado, por exemplo, a emissora divulgou que o programa tinha dato à Record a 
liderança no ranking das audiências num determinado horário. 
 
No SBT o novo reality show da casa, "Casamento à moda antiga", registrou no 
domingo, dia 8, média de 15 pontos e picos e 17 pontos de audiência. Este é o 
primeiro reality show do Brasil em que homens e mulheres se candidatam a um 
casamento inusitado - os pretendentes a noivo(a) são escolhidos pela família e pelos 
amigos do candidato e, depois, pelo auditório. O casal que chegar ao altar receberá de 
presente do SBT, uma festa de celebração para 50 pessoas, figurino completo para o 
dia do casamento, lua de mel de uma semana e, ainda, R$ 5 mil por mês durante um 
ano, desde que comprove permanecer unidos. O programa é apresentado durante a 
semana por Jorge Kajuru e aos domingos por Silvio Santos. 
 
Reality shows que falam de casamento não são novidade internacionalmente. A 
Warner Bros. tem o seu "The Bachelor" e "The Bacharelete" que voltam em 2006 à 
grade de programação do canal. Até agora nenhum casamento durou. 
 
No canal Sony Pictures, da TV paga, originalmente um canal voltado para séries, o 
maior sucesso hoje é um reality show. O "America’s Next Top Model" hoje é o 
programa mais assistido no canal Sony em total de indivíduos (as audiências são 
pontuais). Para Alberto Niccoli Jr., diretor de vendas publicitárias no Brasil dos canais 
da Sony Pictures, há uma boa resposta publicitária. "O mercado acompanha a 
audiência e vai em busca de qualidade. Quanto há esses dois pontos, a publicidade 
foca no target ideal para o produto que quer anunciar", diz Niccoli Jr. 
 
O America’s Next Top Model, criado pela renomada ex-modelo Tyra Banks, que fez a 
produção executiva, mostra a transformação de jovens mulheres comuns em 
potenciais top models, desde que se submetem a "críticas construtivas" em público. 
Quatorze participantes moram juntas e disputam entre si o grande prêmio de ter a 
carreira gerenciada pela Ford Models, sair em uma capa da revista de moda "Elle" e 
assinar um contrato de US$ 100 mil com a CoverGirl. 
 
O canal People & Arts, que tem no ar atualmente 11 reality shows, tem usado os 
programas também como uma fórmula de se aproximar dos seus interesses regionais 
e adotou parcerias e participações em programas nacionais, como "O Aprendiz", um 
dos programas de maior audiência da história da televisão norte-americana, e um 



sucesso também na sua versão brasileira. "Enquanto você não dorme", um reality 
show de decoração, também tem versão local produzida pelo canal People+Arts. Assim 
como o "Troca de Esposas", este ano terá sua primeira edição local. 
 
No Discovery Home Health os temas são tão diversos e procuram ajudar mães com 
bebês, que querem emagrecer. O mais radical é o "Dez anos mais jovem", que escolhe 
uma pessoa e a convida para ficar dentro de uma "grande caixa" - à prova de sons, de 
vidro transparente, como uma cabine telefônica, que é colocada em algumas das ruas 
mais movimentadas de Los Angeles e Califórnia, uma das cidades do mundo em que a 
aparência é o centro de tudo.  
 
Enquanto os transeuntes criticam o visual do participante e tentam adivinhar a sua 
idade, uma glamourosa equipe está a postos para executar um plano e fazer a pessoa 
aparentar dez a menos em apenas dez dias. 
 
kicker: Além da propaganda, operadoras de TV paga ainda lucram com os pacotes de 
transmissão pay-per-view. Sky e NET mostram o BBB
 
kicker2: Paralelamente aos canais abertos, os de satélite e cabo têm seus próprios 
reality shows. Alguns, inclusive, vêm em versões nacionais
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 Jan. 2006. Comunicação, p. C-6.
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