
A novela ensina e prepara o telespectador
para entender e atuar numa sociedade de consumo

A telenovela
na promoção do consumo:
a ficção como vitrine
HELOÍSA BUARQUE DE ALMEIDA

E
stas reflexões advêm de uma pesquisa
etnográfica - método de pesquisa usado pela
antropologia, que consiste em conviver com as
pessoas pesquisadas, fazendo "observação

participante" - que foi parte de minha tese de dou-
torado. Convivendo com famílias das classes média e
trabalhadora em Montes Claros (MG), com as quais
eu acompanhava a novela O rei do gado, escrita por
Benedito Ruy Barbosa e exibida pela Rede Globo a
partir de junho de 1996, pude inicialmente notar
como as pessoas debatiam com a novela e chocavam-
se com a moral sexual ali representada. As novelas da
Globo referem-se a um mundo cultural dos grandes
centros urbanos, da classe média e alta carioca e
paulistana, e muitas vezes suas imagens e histórias
chocam-se com a moral, o contexto cultural e social

de diversas partes do país, como outras pesquisas
antropológicas já tinham demonstrado.

Entretanto, um tema ganhou importância a partir
da relevância das novelas na vida cotidiana das pes-
soas, particularmente na sua interação com a mídia:
como as pessoas consomem a própria novela e a par-
tir dela, como são promovidos os ideais de corpo e de
beleza, de que forma se cria o desejo de adquirir cer-
tos bens, como a roupa da moda, ou fazer dietas e gi-
násticas, ou, ainda, a vontade de comprar outros bens
de consumo, muito associados ao espaço doméstico?

Um dos pontos de debate constante com a TV e
com as novelas da Globo - sendo, inclusive, uma for-
ma de crítica por esses telespectadores - é o quanto
elas mostram um mundo repleto de bens, gerando o
desejo de comprar e consumir nos telespectadores.
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O desejo de consumir provocado pelas novelas é um
dos pontos constantes de debates e críticas

O que pais e mães de crianças e adolescentes
discutiam era o quanto os filhos, e particularmente as
meninas segundo alguns deles, queriam comprar e ter
os bens que viam pela TV: brinquedos, biscoitos,
chocolates, roupas, sapatos, CDs... A lista poderia
tornar-se bem extensa. Assim, o discurso consciente
dos telespectadores remete à questão da promoção
do consumo. Ademais, a mesma questão aparece de
modo inconsciente quando diversas pessoas estão
assistindo à novela e fazem comentários variados
sobre a moda, as roupas, o corpo dos atores, os
ambientes domésticos ali expostos.

Durante a pesquisa de campo esse era o aspecto
em que a mídia parecia ter
mais poder: o consumo, a
promoção e a venda de
vários tipos de bens (in-
clusive culturais) e ser-
viços. Neste artigo, co-
mento algumas interações
entre novela e consumo,
buscando entender como
a novela atua na promoção
de bens e serviços. A
novela ensina e prepara o
telespectador para en-
tender e atuar numa so-
ciedade de consumo e au-
xilia na compreensão de
linguagens, valores e esti-

Pais e mães de
crianças e adolescentes
discutiam quanto os

filhos, e particularmente
as meninas, queriam
comprar e ter os bens

que viam pela TV.

los de vida usados na publicidade. Focalizo a esfera da
produção da TV comercial aberta em sua interface
com a publicidade e com a forma de funcionamento
simbólico da propaganda. Utilizo aqui também o ma-
terial que recolhi na pesquisa junto aos profissionais
de publicidade e na análise das revistas especializadas
do meio.

"Novos comportamentos"

Na análise sobre a TV brasileira e seu modelo
comercial, tanto no universo acadêmico como no em-
presarial, ressalta a questão da imbricada associação

entre TV e publicidade,
com a formação mais
ampla, desde meados
dos anos 60, do merca-
do consumidor nacional.
No jargão do meio pu-
blicitário, a TV facilita a
criação de "novos com-
portamentos", ou seja,
novos hábitos de consu-
mo e de atitudes do
cotidiano que impulsio-
nam a compra e o uso de
produtos recém-lança-
dos. Isto constitui inclu-
sive um senso comum no
meio publicitário:
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A novela, assim como a publicidade, promove não só produtos,
mas o hábito de comprar, o consumo

"É... alucinadamente muito mais para a TV
[que vai a verba dos anunciantes], [...] Porque a
característica do país é assim, se você quer
construir um padrão de comportamento tem que
ser a TV, não tem outro jeito. [...] porque é uma
linguagem mais fácil de ser absorvida, é a
linguagem do brasileiro, assim de uma forma
definitiva, consegue falar mais com ele."
(profissional de pesquisa de mercado)

A TV seria parte integrante do desenvolvimento do
país (ou pelo menos da parte que parece importar a
esses profissionais, ou seja, as camadas médias e altas
com poder aquisitivo), transformando a população
em mercado consumidor ativo, criando uma "dispo-
sição ao consumo" - nos termos dos próprios profis-
sionais do meio publicitário ou televisivo. Pode-se
afirmar que se trata de transformar os telespectadores
em consumidores.

O trabalho de Maria Rita Kehl (1986) reconhece
que as novelas, ao focalizarem a vida das classes
médias dos grandes centros urbanos, exibem um
estilo de vida consumista - atualmente um ponto
inclusive considerado óbvio e quase senso comum. A
questão que proponho aqui consiste em compreender
quais são os mecanismos acionados pela novela para
promover o consumo, além de mostrar o estilo de
vida consumista das classes médias dos grandes
centros urbanos, e da promoção objetiva de moda e
bens ligados diretamente
ao enredo (como as trilhas
sonoras ou o merchan-
dising). A novela parece ter
um funcionamento seme-
lhante ao da publicidade
na promoção de bens e
serviços. A publicidade
vende diversos itens, mas
como fenômeno social ela
vai além, promovendo,
mais do que os produtos, o
hábito de comprar, o
consumo.

O trabalho de Stuart
Ewen (1976), que analisa
o caso dos Estados Unidos

no início do século XX, trata o fenômeno da
publicidade como um processo de educação e
socialização que ensina os cidadãos a consumir,
criando, assim, consumidores. Desta forma, a
publicidade é um braço fundamental da expansão do
processo de industrialização, incentiva a formação de
consumidores para os bens, promove novas
construções de espaço doméstico e de cuidados
pessoais que precisam desses bens para se efetivar. O
discurso dos empresários analisados por Ewen afirma
literalmente que a entrada no mercado consumidor é
uma "experiência civilizadora". A família e o espaço
doméstico constituem o centro do consumo nesse
processo inicial de formação de uma sociedade
consumista. E a TV parece ser no Brasil o meio ideal
para efetuar essa mudança de comportamentos, esse
"processo civilizador". Desde esse período, a mulher
é vista como consumidora por excelência, pois é ela
quem compra a maior parte dos produtos para o lar.
Tanto aqui como na discussão sobre a novela há uma
associação simbólica constante entre família, espaço
doméstico e feminilidade (associação que me parece
um pouco problemática nos dias de hoje).

Um produto feminino

A novela é também pensada pelo meio industrial e
publicitário como um produto feminino. É na esteira
da associação entre mulher e consumo que a tele-

novela surge (e se
mantém) como um
programa especial-
mente adaptado a
vender uma grande
variedade de produ-
tos e estilos, dado
que o gênero narra-
tivo já era visto co-
mo feminino. Nove-
las, para esse meio,
ainda que femininas,
são vistas como
capazes de atingir
"todo mundo", "a
família toda" que
assiste à TV, todas as

Parte integrante do
desenvolvimento do

país, a TV transforma a
população em mercado

consumidor ativo,
criando uma "disposição

ao consumo "
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O merchandising permite que a novela empregue
o recurso de demonstração do uso do produto

classes sociais, o Brasil em geral. Há inclusive uma
constante confusão entre "familiar" e "feminino", ou
seja, a própria esfera das relações familiares,
especialmente tomadas como dentro do espaço
doméstico, é feminilizada.

As ações de merchandising permitem que a novela
empregue um recurso muito comum nos anúncios de
TV, que os publicitários denominam "demonstração"
do uso do produto. Também o modelo de anúncio
designado "problema e solução do problema" pode
surgir no merchandising.

Outro importante aspecto da questão comercial
das novelas são os subprodutos lançados em cada
narrativa. O disco com a trilha sonora é um dos itens
mais diretamente comercializados, e, no caso de O rei
do gado, foi muito bem de vendas, atingindo inclusive
pessoas com baixos rendimentos. Assim, o primeiro
disco vendeu 2 milhões de cópias, sem considerar as
vendas de fitas piratas. Levando em conta o preço e a
visibilidade dessas fitas nas barracas de camelôs em
todas as cidades do país, é possível imaginar que a
trilha sonora, com vários sucessos de música
country, vendeu bem mais. O segundo CD lançado, O
rei do gado II, com canções dos personagens
Saracura e Pirilampo (os também músicos Almir Sater
e Sérgio Reis) vendeu, em dois meses, 800 mil cópias.
Também os grandes sucessos da música sertaneja
foram bastante comercializados na época, pro-
movidos direta ou indiretamente pela novela.

Moda e estilo

No entanto, um dos pontos mais reconhecidos na
associação entre novela e consumo é aquele que é
mais uma vez feminilizado: a moda, as roupas, os
estilos dos personagens. Na maioria dos casos, a
moda da novela está de acordo com o que está em
voga no período. No entanto, nem tudo que é lançado
dá certo. É necessário que o produto tenha uma
"imagem de marca" - que freqüentemente é criada
pelo usuário do produto, no caso um personagem da
trama -, que crie simpatia no público que quer
atingir.

A moda sofre um processo de popularização - que
na verdade é a contrapartida do aspecto de distinção
discutida por Bourdieu. O que antes era uma moda
européia e de elite, populariza-se com a novela, e ao
final da trama está nas lojas populares. Nas novelas
pode surgir uma moda específica, associada a um
personagem ou narrativa, mas na maior parte das
vezes trata-se apenas da popularização de um estilo
que pode ter se iniciado uma estação antes, na França
por exemplo; aquilo que havia sido moda no ano ou
no semestre anterior nas revistas européias mais
elitizadas - como Vogue ou Me.

No começo da novela, as revistas femininas
nacionais destinadas às classes média e alta divulgam
o mesmo que está na tela da Globo - no caso de O rei
do gado, roupas coloridas, blusas verde-limão, azul-
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O que antes era uma moda de elite populariza-se com a novela,
e, ao final da trama, está em todas as lojas

celeste ou laranja com calças pretas de tecido
sintético, vestidos bem curtos, como os que a
personagem Lia usava. Era o que se via nas matérias e
anúncios de revistas como Claudia, Capricho,
Manequim e nas vitrines dos shopping centers, mas
não ainda nas lojas populares (como aquelas do
centro de Montes Claros). No decorrer da trama, esse
estilo se propagou, e em janeiro de 1997 era acessível
às camadas populares, quando as classes altas e
médias estavam comprando outras coisas exibidas
nas vitrines dos shoppings do Rio e de São Paulo.

Há também roupas de personagens que não estão
na moda naquele ano, mas que estouram e fazem um
sucesso que surpreende os próprios profissionais do
meio, como caso dos "laçarotes de Porcina", as meias
de lurex de Dancin' days, as roupas de cigana usadas
por Luíza Thomé em Pedra sobre Pedra. Algumas
dessas modas fazem parte da produção do persona-
gem, ajudam a compor sua personalidade, e demons-
tram a associação entre roupas, estilos e personali-
dade.

No caso de O rei do gado, havia botas, chapéus e
coletes de gênero country, No sentido de construir
um perfil para o personagem, associado a uma moda
específica, Marcos Mezenga, por exemplo, filho do
protagonista, personalizava um agroboy, com todos
os apetrechos condizentes ao estilo, e que ajudavam a
compor a imagem de jovem mimado e rico de cidade
próspera do interior paulista. Embora não houvesse
um merchandising claro e específico de nenhum

desses produtos, o fato de usá-los e de associá-los à
imagem do personagem, inclusive àquela do ator/galã
(Fábio Assunção), promovia tais categorias de bens,
ao mesmo tempo em que familiarizava o telespectador
com o "tipo de vida" que o personagem representava.

Em cada novela, vários desses estilos são mostra-
dos, inclusive usados para diferenciar os personagens
entre si. No caso de algumas personagens femininas,
podemos notar as variações nesse sentido. A irmã e a
mãe de Marcos, Lia e Leia, respectivamente, usavam
roupas que estavam na última moda no início da
novela, mas diferenciadas pela idade. Liliana, a
namorada de Marcos que engravida, não era tão rica
e não se vestia da mesma forma: ela diferenciava-se
pelo uso de vestidos e batas indianas, roupas em
tecidos de cores suaves, configurando um outro tipo.
Por fim, Luana, a protagonista bóia-fria que se casa
com o rei do gado no final, assim que se livra do
vestuário de trabalhadora agrícola, assume um estilo
diferente, usando vestidos floridos, compridos,
coloridos e soltos. A roupa "da moda" naquele ano
era o que Leia e Lia usavam, e esse vestuário
combinava com a necessidade de mostrar que as
personagens de classe alta, mesmo morando em uma
cidade próspera do interior de São Paulo, estavam
"por dentro" das tendências de então. As roupas
constróem a personalidade e o estilo de cada
personagem; demonstram de modo rápido e visual
como os indivíduos se diferenciam e se destacam
numa sociedade de consumo.
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A imagem de marca é muitas vezes construída pelo estilo
de vida mostrado pelo usuário do produto

Criando
identificação

O tema dos produtos
lançados e sua publici-
dade (que pode ser indi-
reta) mesclam-se à ques-
tão dos personagens
com os quais os produ-
tos podem ser identifi-
cados. O problema re-
mete a um tema típico da
publicidade, ou seja, da
identificação que o
anúncio tenta criar entre
o usuário do produto e a pessoa com a qual o
consumidor pode se identificar, sentindo-se valori-
zado e projetado na mercadoria. A personalidade e o
estilo do usuário ajudam a construir a imagem de
marca; por outro lado, o uso de determinados pro-
dutos é parte da composição do personagem, como
os casos de roupas citados acima.

Wernick (1991) lembra que a estrutura básica da
mensagem publicitária consiste na associação entre o
produto e um segundo nível, seu significado, ou qual
significado o anúncio (ou toda a história de suas cam-
panhas) constrói para o produto. O passo central
desse processo é uma associação entre mercadoria e
sentido que se enraíza, e todos os significados se
confundem com o próprio produto. O objeto em si,

Em novelas, o tema dos
produtos lançados e sua
publicidade mesclam-se

à questão dos
personagens com os

quais os produtos podem
ser identificados

sem sentidos agregados,
já não existe mais - ele e
seus sentidos tornam-se
uma só entidade. E para
que o anúncio cumpra a
sua função, esses senti-
dos precisam atrair os
consumidores, ter a ca-
pacidade de criar uma
identificação com seu
público-alvo.

O que se focaliza de
modo bastante óbvio em
vários anúncios - e tam-
bém nas novelas de mo-

do indireto, com todos os bens que os personagens
consomem - é um estilo para o/a consumidor/a
daquele produto. Em outras palavras, a "imagem de
marca" que os publicitários gostam de destacar é
muitas vezes construída pelo estilo de vida mostrado
pelo usuário do produto, e que remete a um estilo
para aquele que consome determinado artigo - o que
na novela é parte da elaboração do personagem.

Alguns desses produtos promovidos pelas novelas
- como no caso de O rei do gado, as ações de em-
presas, chapéus e botas em estilo country - foram
direcionados para as camadas de maior poder
aquisitivo, ao passo que a moda feminina e as trilhas
sonoras pretendiam atingir uma população mais
ampla. Há, assim, uma divisão entre aqueles artigos
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A moda e os estilos dos personagens da novela
não são mera estratégia de promoção...

que estão sempre presentes nas novelas - como as tri-
lhas sonoras - e alguns mais específicos que podem
se dirigir a públicos considerados mais particulares
de determianda narrativa.

A questão da moda e dos estilos dos personagens
não é mera estratégia de promoção - está presente
mesmo quando não se pretende vender nenhum pro-
duto, mas apenas pela própria construção das perso-
nagens - e pode gerar um processo mais amplo, pois
ensina aos telespectadores de todo o país, de todas as
camadas sociais e mesmo aqueles de baixo poder
aquisitivo, o que é e como atuar numa sociedade de
consumo. Os estilos mostram as diferenças entre as
pessoas nessa sociedade,
ensinam os telespectado-
res a "ler" as distinções
sociais pela moda e pelas
roupas que vestem - co-
mo o fato de usar roupas
na "última moda" era
destacado pelas perso-
nagens femininas de
maior poder aquisitivo.

Numa sociedade de
consumo, o estilo do que
é usado costuma ser
associado a uma marca
de individualidade, de
distinção e autonomia.
Embora a cultura de

Numa sociedade de
consumo, o estilo do que
é usado pelo consumidor
costuma ser associado a

uma marca de
individualidade, de

distinção e autonomia

consumo, como denomina Featherstone (1995), seja
uma forma de classificar o mundo social em
categorias de pessoas, promovendo marcas visíveis de
distinção e prestígio, ela ao mesmo tempo usa
imagens e símbolos que sugerem imaginariamente ao
consumidor que é ele quem escolhe o que quer
consumir de acordo com seus desejos e sonhos mais
íntimos, como uma realização de si mesmo. Por este
motivo as roupas são um dos sinais mais fortes na ten-
tativa de distinguir-se e assumir um estilo individual.
Aquilo que está na "última moda", embora possa tor-
nar várias consumidoras semelhantes entre si, tem no
entanto diversos sentidos simbólicos: ser moderna,

estar atualizada, cuidar-
se, manter-se bonita, en-
tre outros. Recusar a mo-
da pode criar um estilo
particular - como as
roupas indianas usadas
por Liliana significavam
um estilo pessoal para a
personagem, ao passo
que representava em
Montes Claros, para
algumas mulheres, uma
marca de diferenciação e
uma maneira de dizer
que não ligavam para
moda ou ainda que
seguiam a "sua moda".
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...pois ensinam aos telespectadores o que é e como
atuar numa sociedade de consumo

A novela assume, assim, o papel de uma vitrine
viva, que familiariza o telespectador com diversos
estilos e tendências. Por intermédio dos personagens
e de toda sua história na narrativa, os tipos de vida -
que incluem roupas, entre outros produtos, e serviços
que cada personagem utiliza - são aos poucos
compreendidos pelo público. A novela tem muito
mais tempo do que os anúncios e atenção mais
garantida por parte dos telespectadores para poder
explorar esses diversos estilos, que mostram várias
vezes como os personagens se vestem, se portam, o
que consomem em suas casas em termos de bens
duráveis, a que gênero de serviços recorrem, e tudo
isso é associado a que tipo de pessoas são, suas
particularidades - construindo assim "estilos de vida"
em conjunto com o uso de determinados produtos.
Os mesmos estilos podem depois ser empregados nos
anúncios de modo bem mais curto e rápido, sem
muita explicação ,pois o telespectador já se familia-
rizou com eles pela novela (bem como por outros
programas, como os filmes e seriados). É o que acon-
tece com o exemplo que citei do estilo agroboy de
Marcos Mezenga, sua associação a determinados bens
de consumo e à liberdade em suas viagens - tanto a
novela familiariza o telespectador com tais imagens,
quanto pode usar essas mesmas imagens na constitui-
ção do personagem e reforçar certas representações
sociais ligadas a determinados tipos de produtos (co-
mo a associação entre moto, velocidade e liberdade).
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