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As empresas de televisão americanas
iniciaram o uso de infomerciais des-
de que seu órgão regulatório su-
premo, o Federal Communications
Commission (FCC), retirou as proi-
bições de exibição em 1984. Nesse
mesmo momento foram criadas
regras para a sua aceitação por
redes de televisão, onde o ponto
principal é o número de horas em
que uma estação de TV deve exibir
esse tipo de formato.

Infomerciais são comerciais cujo
tempo de exibição assemelha-se ao
de um programa de TV ou são
comerciais com tempo de exibição
acima dos formatos padrão conhe-
cidos de 1 minuto, 30 e 15 segundos,
de tal forma que quem assiste pode
acreditar que aquele conteúdo é de
um programa comum, e que
promove produtos e serviços
através de persuasão e sentido de
urgência (BALASUBRAMANAIAN,
1994; DIRECT MARKETING, 1992;
DONTHU, GILLINAD, 1996;
ELLIOT, SPECK, 1995; SANDLER,
SECUNDA, 1993).

Duas razões motivaram este estudo.
Primeiramente, o formato infomer-
cial começa a despertar interesse
e a ser utilizado, com maior fre-
qüência, por marcas reconhecidas
no Brasil e em todo o mundo,
tirando dele o estigma de pro-
paganda enganosa. Em segundo
lugar, é preciso conhecer suas
características, para poder tirar o
melhor proveito desse formato.

O objetivo deste trabalho é con-
ceituar e mostrar as características
do formato, ressaltando as vanta-
gens e desvantagens dele frente a

comerciais e a experimentação.
Para tal, procuramos fazer um
levantamento de pesquisas recen-
tes sobre o tema que mostram como
obter melhores resultados com sua
exibição.

CARACTERÍSTICAS
DO FORMATO

Os infomerciais proliferaram nos
Estados Unidos depois do ano de
1984, quando o Federal Communi-
cations Commission (FCC) eliminou
as regras estabelecidas em 1950 e
1960 que organizavam a exibição
de conteúdos de comerciais na
televisão. Muito de sua história
deve-se a dois parceiros de ne-
gócios, Edward Valenti e Barry
Beecher, que desenvolveram o
formato para vender as Facas  Ginsu
Knife na televisão. Nesses co-
merciais, Valenti e seu sócio
introduziram a famosa frase: “mas
espere, ainda há mais!”, que sugere
que aquela é uma experiência real,
e que está acontecendo naquele
momento no ponto-de-venda, a
quem está vendo o programa. Uma
outra característica desse tipo de
formato é o sentido de urgência,
cuja finalidade é levar a pessoa a

fazer a compra naquele momento.
Sendo assim, o preço permanece
inalterado, mas mais vantagens
são oferecidas a quem ligar para
um determinado número dentro de
um tempo determinado (WIKI-
PEDIA, 2005).

No final dos anos 80, muitos
infomerciais levaram mensagens
enganosas aos consumidores,
gerando uma série de indeniza-
ções. Por essa razão, um conjunto
de regras foi desenvolvido para
evitar que mensagens enganosas ou
decepcionantes fossem levadas a
público. Essas regras incluíam
desde que o conteúdo comunicado
fosse compatível com os atributos
e capacidades do produto, que
fossem identificados como comer-
ciais no início e final de sua exibi-
ção, além de identificar que o
programa tratava de comunicar um
conteúdo comercial antes de exibir
as formas de compra e pagamento.

Há seis elementos que diferenciam
os infomerciais enquanto formato
publicitário: duração, informação,
custos, objetivos, envolvimento e
repetições da informação dentro do
período de exibição (CHAPMAN,
BELTRAMINI, 2000).

Os infomerciais proliferaram
nos Estados Unidos depois do
ano de 1984, quando a
Federal Communications
Commission (FCC) eliminou as
regras estabelecidas em 1950
e 1960 que organizavam a
exibição de conteúdos de
comerciais na televisão.
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De uma forma geral, esses formatos
são mais longos, variando de 3
minutos e meio a 30 minutos, o que
possibilita que um maior número de
informações seja levado à audiên-
cia. É um formato de produção mais
cara, uma vez que toda a ambien-
tação do comercial deve ser
cuidada para exibir produtos que,
normalmente, não são encontrados
em lojas e demonstrá-los em dife-
rentes ocasiões de uso. Essas
mensagens mais longas permitem
maior retenção da informação, pois
detalham os atributos do produto,
repetem as informações dentro do
mesmo período de exibição e
demonstram o modo de uso, de tal
forma que a probabilidade de
compra aumenta (NORD, PETER,
1980). Importante ressaltar que há
estudos que mostram que o roteiro

busca envolver o público através
de âncoras repetidas ao longo da
exposição: preço, garantias, quali-
dades do produto, entre outras. Elliot
e Lockard (1996) realizaram um
experimento demonstrando que os
infomerciais apresentam 5,82
âncoras, o que contrasta com os
comerciais de TV, que apresentam
1,7 repetições de âncoras, segundo
os estudos de Resnick e Stern
(1977).

De acordo com Evans (1994), um
comercial tem uma duração de 15
segundos, enquanto boa parte dos
infomerciais é exibida no tempo de
30 minutos. Uma das grandes
razões para que isto ocorra é que o
tamanho 30 minutos é mais fácil
de entrar na grade de exibição das
emissoras (WICKS, 1997). Um outro

ponto importante para a composi-
ção de custos é a exibição, que é
usualmente realizada nos horários
menos nobres da grade. Isso
diminui seu custo de exibição e
influencia na sua lucratividade. De
uma forma geral, a resposta do
público aos infomerciais é de 5
pessoas em 1.000 (ROSENTHAL,
1988), o que permite obter lucros
três vezes superiores aos custos de
produção e exibição, tornando este
formato extremamente atrativo.

Outro elemento que acrescenta
custos mas gera credibilidade é a
presença de testemunhais de figuras
públicas. Os infomerciais mais
persuasivos são aqueles que utili-
zam essa pessoa em situação de uso
do produto. É importante lembrar
que a escolha dessa pessoa deve

Muito de sua história deve-se
a dois parceiros de negócios,
Edward Valenti e Barry Beecher,
que desenvolveram o formato
para vender as Facas  Ginsu Knife
na televisão.
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considerar as características do
produto e a imagem da cele-
bridade, pois ambas devem reforçar
os aspectos positivos uma da outra
(SINGH, BALASUBRAMANIAN,
CHAKRABORTY, 2001).

MENSAGEM
E PERSUASÃO

Para compreendermos como os
infomerciais funcionam, precisa-
mos analisar as implicações dos
objetivos da peça, o grau de en-
volvimento do consumidor e ca-
racterísticas do conteúdo apresenta-
do sobre a audiência. Logo, é
preciso comparar os infomerciais
com os comerciais de TV e com a
experiência direta com o produto.
Por experiência direta entende-se
o uso de um produto como forma
de inspeção para considerar uma
possível compra.

Os estudos de Singh, Balasubra-
manian e Chakraborty (2001), procu-
raram entender como os infomer-
ciais se posicionam em relação aos
comerciais e à experiência direta,
cujo resumo do cabedal teórico
pode ser verificado na tabela 1. Suas
experiências observaram diversos
aspectos dentro dos três formatos: a
credibilidade, a experiência de
interação e o tempo da mensagem.
Este grupo de pesquisadores usou
como base de entendimento da
performance das mensagens nos três
formatos:

1) a capacidade cognitiva de cada
um (memorização),

2) a capacidade afetiva (de mudar
atitudes) e,

3) a capacidade conativa (de gerar
intenção de compra).

A credibilidade foi medida de
acordo com o modelo proposto por
Smith e Swinyard (1982, 1983,
1988) de Modelo de Resposta
Integrada de Informação (IIRM). As

análises mostraram que a experiên-
cia direta com o produto é a mais
confiável e crível, pois nela não há
ambigüidade. A pessoa experimen-
ta e decide com base em critérios
pessoais, que não deixam dúvidas,
na medida em que são vivenciados
pelo usuário. Além disso, a expe-

É preciso comparar os infomerciais com os comerciais de TV e
com a experiência direta com o produto. Por experiência direta
entende-se o uso de um produto como forma de inspeção para
considerar uma possível compra.
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riência direta é capaz de levar um
maior número de informações ao
cérebro, promovendo um apren-
dizado amplo e duradouro sobre o
produto. No caso dos comerciais de
TV, a audiência já sabe que aquilo
que está sendo veiculado tem a
intenção de persuadir e, usual-
mente, a sua exposição ao comer-
cial é muito mais incidental e
ocasional, do que feita por decisão

própria. Diante dessas circuns-
tâncias, é bem mais provável que
um comercial de TV gere menor
memorização da mensagem, tenha
menor capacidade de mudar as
atitudes das pessoas, e menor

capacidade, relativa, de mudar a
intenção de compra, se comparado
à experiência direta.

Por outro lado, infomerciais pro-
movem um tipo de aprendizado
conhecido como vicário. Neste
tipo de situação, o volume de
informações, o tempo de
exposição, a forma didática e
repetitiva de apresentá-las
colaboram para que a pessoa
melhore sua capacidade de
entender, lembrar e de mudar suas
atitudes diante do produto através
do exemplo de outros, sejam eles
personalidades dando testemunhal
ou apenas um ator fazendo uso do
produto.

Outra coisa que parece colaborar
com a atitude mais positiva das
pessoas em relação aos
infomerciais que aos comerciais
comuns é que a capacidade de
levar informações dentro de um
comercial de 15 ou 30 segundos é
muito limitada, o que não ocorre
num programa de 30 minutos.
Obviamente, há algumas formas
de os comerciais de TV resolverem
o problema: aumentando a
freqüência de exibição da
mensagem, e criando planos es-
tratégicos que levem a mensagem
de forma construtivista ao público.
Ainda assim percebe-se que o
público ora resiste ativamente ao
aumento de exposições, seja pelo
uso do controle remoto ou de apa-
relhos como o TiVo, que suprimem
os comerciais da programação.
Sabemos que exposições repetidas
tendem a gerar tédio ou contra-
argumentação. Por outro lado, em

A capacidade de levar
informações dentro de
um comercial de 15 ou
30 segundos é muito
limitada, o que não
ocorre num programa de
30 minutos.
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ATRIBUTO

Fonte: Singh, Balasubramanian e Chakraborty (2001).

EXPERIÊNCIA DIRETAINFOMERCIAIS

Duração e
natureza da
exposição

PROPAGANDA DE TV

Impacto na
memória

Impacto nas
atitudes

Impacto na
intenção de
compra

Controle do
sponsor sobre
o ambiente de
aprendizado

Controle do
sponsor sobre
o conteúdo da
mensagem

Modo de
aprendizado
dominante

Possibilidade de
comprometi-
mento com a
marca promo-
vida

❖ Exposição limitada.

Ambiente distrai.

Exposição é mais

acidental e menos

relacionada com

vontade própria.

❖ Duração da

exposição é

usualmente mais longa

e selecionada pela

pessoa. Estímulos são

desenhados para atrair

e reter a audiência.

❖ A exposição pode

ser tão longa quanto

a pessoa achar

necessário.

Portanto, o resultado

é  mais crível.

❖ Limitada, devido

à pouca duração

de exposição.

❖ Moderada, pois a

maior duração permite

demonstrações e

reforço dos pontos

principais.

❖ Alta, pois a

experiência pessoal

gera informações

sensoriais concretas

e objetivas.

❖ Limitada, devido à

pouca duração de

exposição.

❖ Moderada, pois as

demonstrações

permitem um

aprendizado que afeta a

atitude positivamente.

❖ Alto impacto, pois

a experiência direta

com o produto é mais

crível e pessoal.

❖ Limitada,

devido à pouca

duração de

exposição.

❖ Moderada, pois a

maior exposição e

repetições facilitam o

uso das ferramentas

de resposta direta.

❖ Alta, pois a

experiência direta não

oferece ambigüidade,

existe a possibilidade

de confirmar o que foi

apresentado em

comerciais.

❖ Alto.

❖ Alto.

❖ Alto.

❖ Alto.

❖ Baixo.

❖ Baixo.

❖ Baixo envolvimento. ❖ Através de exemplo. ❖ Alto envolvimento.

❖ Baixa. ❖ Moderada a alta. ❖ Alta.

TABELA 1
um infomercial de 30 minutos, a
possibilidade de levar um maior
número de informações e ser redun-
dante é maior, o que pode
melhorar a compreensão da
mensagem (MACINNIS,
JAWORSKI, 1989). Segundo
Feustel, Shiffrin e Salasoo (1983),
a repetição da dica dentro da
memória de curta duração facilita
o reconhecimento e entendimento
da mesma dica num momento
subseqüente. Uma das
características mais marcantes dos
infomerciais, no que se refere à
maneira de repetir a informação,
é o número de diferentes situações
em que o produto e a informação
são apresentados, para levar a
mensagem desejada, para evitar
cansaço ou o surgimento de atitu-
des contrárias ao desejado. No
entanto, experimentos recentes
mostram que o tempo ideal de exi-
bição de mensagem de um in-
fomercial está em 15 minutos.
Além desse tempo, a performance
da mensagem começa a deteriorar
ou permanece estável. O mesmo
experimento de Singh, Balasu-
bramanian e Chakraborty (2001)
não considera a relação entre
custos de produção e exibição
versus  retorno sobre o
investimento.

Um resumo do que foi discutido
pode ser visto na tabela 1, ao lado.

OS COMPRADORES
DE FACAS GINZU

A visão mais comum que se tem



 Infomerciais: um formato em evolução

80 R E V I S T A  D A  E S P M – J A N E I R O / F E V E R E I R O  D E  2 0 0 6

no mercado comprador de produtos
oferecidos em infomerciais é de um
grupo de “tolos, crédulos e vai-
dosos” (GARFIELD, 1993). No
entanto, a literatura mostra que este
comprador é parte de uma popula-
ção de alto poder aquisitivo, com
alto grau de instrução e que difere
da população em gênero e idade
(JAMES, CUNNINGHAM, 1987).
Porém, estudos mais recentes
mostram que o comprador e o não
comprador de produtos anunciados
em infomerciais não difere em
nenhum aspecto sociodemográfico,
apenas em questões como maior
busca por conveniência. Estes
compradores são mais conscientes
do valor das marcas, o que pode
significar que, se for dada a eles a
oportunidade de comprar mais
produtos de marca, as vendas po-
derão ser maiores. Procuram nas
marcas uma forma de reduzir o risco
de compra e melhorar a própria
imagem perante os pares. Neste
mesmo estudo, verificou-se que os
compradores acham a atividade de
ver infomerciais muito mais
recreacional do que como forma de
compra em si, apesar de serem mais
conscientes em termos de preço,
procurando variedade.

De uma forma geral, o estudo
mostra esse tipo de comprador
como mais impulsivo, mais voltado
para a inovação e menos avesso ao
risco que os não compradores. Isso
pode explicar por que a maioria dos
infomerciais usa o lado emocional
com ênfase e obtém resultados. O
comprador é uma pessoa que vê
mais horas de televisão (20 horas
por semana) versus os não compra-
dores (14 horas por semana) (DON-
THU, GILLIAND, 1996).

CONCLUSÕES

O formato infomercial está situado
entre o comercial de TV e a expe-
riência com o produto, satisfazendo
aos requisitos visuais de comercias
de TV e levando a confiança da ex-
periência de outros à sua au-
diência. Essa audiência, por outro
lado, está propensa e receptiva a
informações dessa fonte, pois,
ativamente, procuram o formato
como um meio lúdico de obter

entretenimento e satisfazer aos de-
sejos de compra.

No entanto, para que este formato
torne-se mais eficiente é preciso que
receba mais investimentos de em-
presas cujas marcas são reconhecidas
no mercado, que tragam um maior
número de testemunhais de peso e que
tenham produções mais bem elabo-
radas, mas com mais visão de mar-
keting direto: recreacional e de con-
veniência (GEHRT, CARTER, 1992).

No entanto, a literatura mostra que este comprador é parte de uma
população de alto poder aquisitivo, com alto grau de instrução e que
difere da população em gênero e idade.
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