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Cresce quantidade de merchandising em novelas e programas com apresentadores 
 
Nenhuma outra estratégia de marketing divide tanto as opiniões quanto o merchandising na 
televisão. Uns acham que agrega valor à atração, outros não se importam e há ainda muitos que 
se sentem agredidos ao assistir em seu programa preferido uma propaganda parecida com aquilo 
que só previa ver no intervalo comercial. 
 
O fato é que a utilização do merchandising na TV vem crescendo. Isso pode ser exp licado, por um 
lado, pelo interesse cada vez maior dos grandes anunciantes em diversificar a utilização de sua 
verba de marketing, não ficando apenas na propaganda tradicional. Diante dessa demanda, não 
tem uma emissora privada sequer que não ofereça uma tabela para este tipo de publicidade e não 
disponha, na grade de programação, fartas opções de merchandising aos anunciantes. 
 
A Calçados Azaléia é uma das empresas que adotam a ferramenta do merchandising na televisão. 
No momento, analisa uma nova parceria com a Rede Globo, na novela "América". Uma das 
marcas da companhia, a Azaléia, lançou uma bota licenciada com o nome América, a qual já 
vendeu 500 mil pares."É o nosso maior sucesso em termos de bota", afirma o diretor de 
marketing da empresa gaúcha, Paulo Santana. Isso, provavelmente, aponta o executivo,deve ser 
transformado em merchandising, o que significa que as cowgirls de "América"devem,nos próximos 
episódios, surgir em cena com botas Azaléia. 
 
"Não concordo que este tipo de ação agride. Se for bem-feito, além de ficar bonito, só contribui 
para que o programa tenha mais dinheiro e melhore a sua qualidade em todos os aspectos", opina 
Santana."Quando se diz o contrário, é história de contos de fada." 
 
O histórico da Calçados Azaléia com merchandising na TV, porém, não começa com "América". 
Um dos novos modelos de tênis da Olympikus (outra marca da empresa) foi lançado, em 2004,no 
"Big Brother Brasil 4".Depois, o mesmo produto esteve inserido no enredo de "Celebridade". 
Santana ressalta que desde que não seja enganativo, o merchandising na TV é uma excelente 
estratégia de marketing. "Não é nem melhor nem pior que a propaganda. É apenas diferente.Acho 
que esse tipo de ação não substitui a mídia. O merchandising em novelas tem um preço mais 
elevado,mas consegue complementar bem o esforço publicitário da empresa", indica 
Santana.Neste ano, a Calçados Azaléia deverá utilizar R$ 70 milhões em ações de marketing. 
 
Depois de mais de 10 anos fora da televisão, a Deca (fabricante de louças e metais sanitários), no 
ano passado, escolheu a loja de material de construção de Maria do Carmo, personagem de 
"Senhora do Destino", antecessora de "América" no horário das 21 horas, para marcar sua volta a 
esta mídia. Justamente por meio do merchandising, como conta a gerente de marketing Flávia 
Pardini."A Rede Globo procurou a nossa agência, a DPZ, com a proposta e achamos a idéia 
bastante adequada, afinal a protagonista tinha uma loja de material de construção", diz Flávia. 
 
A executiva da Deca conta que a ação teve resultados satisfatórios dentro do que a empresa 
esperava.A novela, destaca a executiva, foi ambientada da mesma forma que a Deca expõe os 
seus produtos nos showrooms pelo Brasil. Este acordo com a Rede Globo também permitiu que a 
fabricante equipasse todos os banheiros da novela com sua linha. "Fizemos uma boa avaliação. 
Em alguns momentos, a ação passa melhor a mensagem do que a propaganda convencional", diz 
acreditar Flávia. "Os resultados vindos especificamente da novela não podem ser medidos, mas 
depois de aparecer algum produto sempre recebíamos ligações. Os consumidores aprovaram."Dos 
R$ 11 milhões investidos pela Deca em seu novo trabalho de marketing no ano passado, R$ 3 
milhões foram parar na trama "Senhora do Destino".  
 



Outras empresas como Natura,Wella, Gatorade e Intelig também já apostam na eficácia 
diferenciada dessas inserções comerciais. Depois da experiência em "Mulheres Apaixonadas",da 
Rede Globo,a Natura,por exemplo, resolveu voltar a apostar na estratégia de merchandising em 
novelas por meio de "Celebridade", folhetim que aliás atraiu muitos anunciantes.À época, a 
Natura apareceu como fonte de informação do documentário, que mostrava comunidades que 
cultivam as matérias-primas naturais usadas pela empresa. 
 
Especialistas que concordam com o merchandising em TV dizem que trata- se de uma estratégia 
nova e,sem dúvida, muito vencedora, apesar de mais onerosa pois envolve,entre outros 
detalhes,o cachê do autor. O principal desafio para agências, anunciantes e emissoras é envolver 
o telespectador com sutileza. Essa é a inteligência do merchandising de sucesso. Um dos citados 
como sempre muito bem-feito é o do Banco Itaú,que vez por outra aparece nas novelas da Rede 
Globo. 
 
Para Suzy Zveibil Cortoni, da empresa de pesquisa ComSenso, o merchandising tem várias 
vertentes. O primeiro é o de novela, que, quando bemfeito, é visto de forma agradável pelo 
consumidor. Há, porém, aqueles excessivos em programas femininos, que muitas vezes são 
considerados publicidade enganosa."Isso está crescendo de uma forma pouco estruturada.O 
merchandising deixou o seu conceito original,que é a propaganda no ponto-de-venda", diz Suzy. 
Aliás, o merchandising na TV é chamado oficialmente, pelo menos em termos acadêmicos,de 
outplacement, segundo a professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing (- 
ESPM),Heloísa Omine. 
 
Suzy,da ComSenso,afirma também que muitos merchandising televisivos apresentam hoje dois 
problemas. O primeiro é a falta de qualidade e, o segundo, a sensação que possa causar ao 
telespectador de invasão ao seu entretenimento. "Todos querem ficar magro e jovem. Não 
adianta fazer o merchandising televisivo de um produto que não cumpre o que anuncia. Isso não 
é positivo", conclui Suzy,que também é psicóloga. 
 
Fonte: Forbes online - acesso em 30/5/2005 


