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Resumo 

Este estudo tem como propósito analisar o tipo de ação em que se aproximam a 
publicidade e o entretenimento - o Product Placement. Alguns fatores como a 
saturação publicitária, convergência dos meios e consequente reconfiguração 
comportamental do consumidor em relação a publicidade, têm atraído cada vez 
mais interesse e investimento em tal ação. Com abordagens focalizadas nas 
telenovelas, que tem inegável influência social, cultural e comportamental no 
Brasil, procura-se refletir sobre as particularidades desta forma de comunicação. 
Sendo uma pesquisa exploratória, com abordagens qualitativas, pretendeu-se 
aprofundar o conhecimento, em dimensões sociais e comerciais deste formato e 
também, elucidar vantagens da utilização do Product Placement atualmente. 
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Introdução 

Partindo de uma aproximação entre os universos da publicidade e do 

entretenimento, este estudo busca inicialmente explorar suas apropriações e 

interfaces, para depois analisar um tipo de ação em que tais realidades se fundem. 

No âmbito dessa comunicação a intenção é refletir sobre um possível destino da 

publicidade, o Product Placement. 

 Diante de um cenário atual de saturação publicitária e de uma nova 

atitude do receptor face ao modelo padrão de publicidade (devido às possibilidades 

oferecidas pelas novas tecnologias), tem sido crescente a adoção desta forma de 

comunicação publicitária, cujo impacto sobre os telespectadores foi estudado a 

partir das inúmeras dimensões que assume. E é neste contexto que surge esta 
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análise visando investigar o estado atual do Product Placement e como se dá seu 

fluxo de concepção, avaliação e operacionalização - de modo a aprofundar o 

conhecimento deste formato, quer pelo seu aspecto comercial, quer pelo seu 

aspecto social. 

 Dada a natureza da pesquisa exploratória, de características 

qualitativas, foram utilizadas ferramentas próprias deste tipo de investigação e 

promovidas adequações ao objeto televisual, tanto para a coleta dos dados, quanto 

para a interpretação dos resultados. Para tal, foi realizada a pesquisa bibliográfica 

desenvolvida a partir de material já elaborado, principalmente em livros e artigos 

acadêmicos, com o objetivo de conhecer e analisar as principais contribuições 

teóricas existentes acerca do assunto; a pesquisa documental, a partir de relatórios 

de pesquisa, materiais fornecidos pela Rede Globo e a compilação de dados 

primários oriundos de análises; a pesquisa de campo, sendo essa uma entrevista 

com a diretora de merchandising da Rede Globo, Márcia Ladeira, na própria 

emissora; e por fim um estudo de caso, com a telenovela Império como objeto de 

estudo, cuja observação intensiva possibilitou uma análise efetiva e amplo e 

detalhado conhecimento acerca do determinado tema, além de maior 

envolvimento com o corpus e suas especificidades. 

 Assim, o propósito do presente trabalho é a análise de uma progressiva e 

contínua convergência entre publicidade e entretenimento, a elucidação de 

aspectos relacionados ao uso do Product Placement atualmente e organização de 

um modelo que permita um melhor entendimento das questões relacionadas ao seu 

uso, desafios e oportunidades - o que exige a releitura de teorias e conceitos à luz 

do cenário atual de comunicação acompanhado de um enfoque teórico e complexo 

pautado por um protocolo multimetodólogico para sua pesquisa empírica - premissa 

epistemológica que norteia as considerações que se seguem. 

 

Atual cenário de comunicação 

É inegável que comunicação e consumo se destacam como vetores centrais da 

contemporaneidade: a sociedade atual está imersa em um emaranhado simultâneo 

e múltiplo de apelos comunicacionais vindos de todas as direções a todo momento. 

Em um cenário de ininterrupto e exponencialmente crescente tráfego de 

conteúdos, o “homo connectus” (RAINIE, 2007, p. 17) é atingido, puxado, 
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empurrado, cutucado, lembrado e incitado por um fluxo constante e ostensivo de 

informações. 

 A cada segundo de cada minuto de cada dia, o cérebro humano, 

constantemente e inconscientemente, está ocupado coletando e filtrando 

informações; algumas partículas chegam até o armazenamento de longo prazo mas 

a maior parte se torna entulho irrelevante, relegado ao esquecimento. Segundo 

resultados de uma pesquisa realizada pela ACNielsen, cerca de 1.800 mensagens 

publicitárias tentam impactar um consumidor em um dia; destas, o mesmo é 

atingido apenas por 80 e realmente nota 15. E mesmo após exposição a um volume 

infinito de publicidade, uma pessoa consegue mencionar apenas 2 comerciais de 

todos que viu durante toda sua vida.  

 Em tempos de convergência dos meios, conteúdos e formatos, há uma 

multiplicidade de mudanças em curso e uma efervescência em torno da 

comunicação. A esta realidade, os teóricos contemporâneos dão o nome de 

“cultura da convergência” - como um “fluxo de conteúdos através de múltiplas 

plataformas de mídia, a cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e o 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a 

quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam” 

(JENKINS, 2009, p.29). O cenário de convergência midiática, perenidade do 

conteúdo, saturação publicitária, emergência de novas tecnologias e plataformas, 

consumo simultâneo e comportamento multitelas, e consequente dispersão e 

fragmentação da audiência, anestesia e gera novos modos do ver: desatentos e 

multifocais.  

 De uma comunicação unidirecional, em que a produção definia a oferta à 

recepção, os novos tempos têm subvertido essa lógica e determinado uma 

comunicação reversível: cada vez mais nota-se uma crescente transferência de 

autonomia e mudança do eixo de poder dos que “produzem os conteúdos” para 

“quem os consome” (FERREIRA; FELIZOLA, 2011). A ênfase comunicacional tem se 

deslocado do emissor para o receptor, em que este último passou a ser um sujeito 

ativo que seleciona, interpreta e elabora informação. As audiências deixam de ser 

homogêneas e vistas unicamente como alvos imóveis que obedecem ao esquema 

estimulo-resposta e passam a viabilizar-se como sendo muito ativas, reativas, 
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seletivas, autodirigidas, produtoras bem como receptoras, crescentemente plurais 

e múltiplas. 

 

 

Cenário de comunicação anteriormente e atualmente 

CENÁRIO DE COMUNICAÇÃO ANTERIORMENTE CENÁRIO DE COMUNICAÇÃO ATUALMENTE 

RELAÇÃO MEDIADA VERTICAL RELAÇÃO DIRETA HORIZONTAL 

CONTROLE CENTRAL CONTROLE DESCENTRALIZADO 

UM EMISSOR PARA UMA MASSA DE RECEPTORES RECEPTOR PODE SER EMISSOR, MEIO, MENSAGEM  

EMPURRAR PUXAR 

CAPTURAR ATRAIR 

FALAR CONVERSAR 

INTERROMPER ENTRETER 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016), a partir de Santa Helena e Pinheiro (2012) 

 

 A tela está em toda parte e as opções abertas ao público não param de 

crescer em progressão geométrica - com o foco sobre o desenvolvimento específico 

da televisão, observa-se que a condição desta se altera quando a estrutura 

tecnológica desse meio se expande e passa a ofertar uma cadeia de conteúdos de 

informação e de entretenimento mais ampla e desenvolve tecnologias que dão ao 

telespectador poder sobre sua própria TV, permitindo em um momento 

subsequente que a audiência televisiva se reorganizasse por segmentos, em que 

“gostos” e “interesses” levariam a uma fragmentação do público telespectador, 

significando um último grau de diversificação da recepção da comunicação social, 

agora não mais condicionada ao tempo e espaço, mas regida apenas pelas escolhas 

pessoais.  

 As definições tradicionais e lineares do ato de assistir TV estão mudando. 

Atualmente o telespectador tem muitas possibilidades antes inexistentes e mais 

controle sobre o quê, quando e como assistir; pode ser livre das grades da 

programação, assistir aos seus programas favoritos sem interrupções no momento 

em que lhe convém e ter meios para banir toda e qualquer publicidade indesejada, 

seja por meio da instauração do zapping frenético entre canais ou através das 

plataformas on demand.  
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 Definitivamente a televisão foi ressignificada - houve uma 

reconfiguração e um reposicionamento no modo de assistir – mas o meio ainda tem 

força inequívoca e expansão imensurável, estendendo seus limites semânticos de 

forma megalomaníaca: qualquer ação capitaneada por ela tem o poder de atingir 

um número incalculável de pessoas -  segundo o site Mídia Dados, em 2015, 97,1% 

dos domicílios tinham TV no Brasil.  

 O surgimento de plataformas Video On Demand (VOD), como os sistemas 

digitais de armazenamento de dados e a transmissão de conteúdos online, dão 

controle ao telespectador: permitem que ao toque de um botão controle a TV, 

pausando, adiantando, retrocedendo ou gravando a programação, possibilitando o 

consumo de conteúdo em qualquer horário, lugar e de acordo com sua e 

preferência.  

 Com as imensas mudanças que chacoalham o cenário, o que se observa 

no momento atual e ́ uma reflexão a respeito das estratégias usadas até então, 

surgindo a necessidade de uma inovação no modelo de processo comunicacional – e 

novas ferramentas que deem sentido a comunicação de maneira a atingir de forma 

efetiva o público. É necessária uma reinvenção das futuras relações entre a 

comunicação e seu público: de um modelo baseado na intrusão a um estruturado no 

convite e na sedução do consumidor, que deve ser assumido como sujeito, e não 

como objeto.  

 

Telenovelas 

A telenovela brasileira é uma narrativa caleidoscópica e multidimensional sobre a 

nação; formando redes de circulação e constituição de sentidos, é agente central 

do debate sobre a sociedade e parte constitutiva da cultura brasileira. De acordo 

com Lopes, como maior expoente da narrativa de ficção televisiva no país, a 

telenovela vem, ao longo de mais de 50 anos, se configurando como o produto 

cultural que mais intensamente mobiliza o imaginário social contemporâneo, 

atuando como coadjuvante na construção de uma identidade nacional (LOPES, 

2004). 

 Tendo o gênero melodramático como fio condutor de sua narrativa, a 

telenovela é composta de leituras da realidade cotidiana - diferentes questões, 

tramas, personagens e conflitos vão sendo endereçados e reendereçados porque há 
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nas entrelinhas designações de múltiplas identidades. “Ela possui penetração 

intensa na sociedade brasileira devido a uma capacidade peculiar de alimentar um 

repertório comum por meio do qual pessoas de classes sociais, gerações, sexo e 

regiões diferentes se posicionam e reconhecem umas às outras” (LOPES, 2002, p. 

57).  

 De fato, a telenovela está implicada na reprodução de representações 

que perpetuam diversos matizes; mas por meio da constituição de um repertório 

simbólico compartilhado, de representações e elementos de construção e 

reconstrução identita ́rias, parte significativa de toda uma nação se orienta e se vê 

representada. Longe de promover interpretações consensuais, mas antes, produzir 

interpretações de sentidos, tal repertório está na base das representações de uma 

comunidade nacional imaginada que a televisão, mais do que qualquer outro meio, 

consegue captar, expressar e atualizar permanentemente. 

 Devido há uma dialética entre o tempo vivido e o tempo narrado, a 

telenovela se configura como uma experiência ao mesmo tempo cultural, nacional, 

social, popular e artística. A telenovela tem um caráter, senão único, pelo menos 

peculiar, de ser uma ‘narrativa nacional’ que se tornou um ‘recurso comunicativo’, 

uma vez que possui capacidade sui generis de sintetizar a expressão de temas de 

âmbito privado em termos públicos e temas de âmbito público em termos privados 

e dar acesso a temas da atualidade como fonte informal de aquisição de bagagem 

cultural, levando muitas vezes a questionamentos, elaborações de opinião e, em 

certos casos, provocando alterações e manutenções específicas de padrões, valores 

e normas na sociedade. Ao analisar a relação da televisão com a Indústria Cultural, 

Adorno (1987, p. 246) afirma que esse veículo “leva adiante a tendência daquela, 

no sentido de cercar e capturar a consciência do público por todos os lados”. 

 No momento da transmissão de um capítulo da telenovela, desejos do 

imaginário, conscientes ou inconscientes, se concretizam na tela. A ficção na 

telenovela não objetiva a fuga do cotidiano, mas sua semelhança com a realidade. 

E uma vez que a criação dos personagens seja baseada na vida real, pretendendo-

se que estes sejam cópias da realidade, é possível que nas representações o 

telespectador se projete, se identifique e as torne uma extensão dele próprio, 

propiciando a sublimação dos desejos reprimidos pela condição de realidade.  



 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

7 

 A narrativa nos apresenta um mundo - que necessita de imersão, 

baseada no acompanhamento da narrativa. O ato de assistir a telenovela em 

determinado horário, diariamente, constitui um ritual compartilhado por milhões 

de brasileiros em todo o território nacional. Os telespectadores acompanham as 

telenovelas por horas, dias, semanas e até meses, e documentam, passo a passo, 

ponto a ponto, a trama envolvente e capciosa do enredo, devido ao desejo de 

saber o que acontecerá em seguida, de ter a lacuna aberta e fechada, 

continuamente, construindo uma história sem fim, enquanto fortes laços são 

formados com o conteúdo – desta forma, a experiência de assistir sobrevive, se 

reconstrói e é reposicionada. 

 Residindo numa linha tênue entre a tradição e a inovação, a telenovela 

não se realiza plenamente em nenhum desses polos, visto que sua tradição é a 

própria mescla de elementos. O gênero deve ser visto como um território a 

descobrir em termos de estimulação, inspiração e criatividade e instantaneidade - 

trocam nomes, personagens e cenários, mas conservam uma realidade intacta para 

qualquer conjuntura, remodelada após cada último capitulo.  

 Com desdobramentos em usos e apropriações pelos seus receptores 

captados por meio de vínculos, eis o espaço público da contemporaneidade, dado 

pela instância da imagem, que combina ubiquidade e visibilidade totais; e a 

característica ubíqua da telenovela é a perda das fronteiras espaciais; a televisão 

não tem, definitivamente, o limite da sua tela condicionada ao número de 

polegadas. O espaço está do limite para fora, a telenovela está em todo lugar; 

assim, ela imiscui-se no âmbito da produção, circulação e consumo de bens 

materiais e simbólicos, capta as aspirações do ser humano e materializa tais 

desejos na posse de tal objeto, a adesão a tal aparência, a imitação de tal postura 

ou a repetição do tal bordão. As telenovelas imprimem ideias, gostos e adesão a 

modismos influenciando então, de maneira significativa, o pensamento e 

comportamento dos telespectadores. Esta identificação, segundo Coutinho, calcada 

em signos do desejo embutidos na representação daquela posição-sujeito, seduz e 

oferece recompensas: status, sucesso, beleza, notoriedade, riqueza, poder 

(COUTINHO, 2008), ilustrando o verdadeiro dialogismo que se processa entre ficção 

e realidade, numa permanente e recíproca realimentação, diluindo 

progressivamente os limites entre ambas. 
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 As telenovelas da Rede Globo são protagonistas na construção de uma 

teledramaturgia nacional e principais responsáveis pela especificidade da 

teleficção brasileira, resultado de um conjunto de fatores que vão desde o caráter 

técnico e industrial da produção, passando pelo nível estético e artístico; 

desenvolveu-se um formato padrão, genuinamente nacional, que se apresenta 

como o principal gênero televisivo do país. Uma novela de sucesso alcança por 

volta de 45 pontos, representando uma média de 32 milhões de telespectadores e 

um share de 58%. 

 As situações das telenovelas correspondem, na maioria dos casos, às 

aspirações, à memória do desejável, da história utópica e ideal dos indivíduos, 

entorpecendo o receptor, através da argumentação e da estética, causando-lhe um 

deslumbramento, efeito da estesia que faz com que o receptor se sinta plenamente 

envolvido por tais mensagens, modalizados pela sedução, pelo crer, na “nostalgia 

da perfeição” (GREIMAS, 1990, p. 27). Schiavo afirma que as telenovelas fantasiam 

a realidade e realizam a fantasia das pessoas (SCHIAVO, 1995), além de criar e 

articular temas e interesses elementares, básicos e primários, da vida cotidiana: o 

bem e o mal, o amor e o ódio, a família, a amizade, a violência, a justiça, a 

doença e a saúde, a felicidade e a desgraça, os sonhos e os medos. 

 As telenovelas são, ao mesmo tempo, memória, arquivo e identidade, 

além de fértil ambiente de fruição para os sentidos plurais que mobilizam o 

imaginário coletivo. Orientadas pelos arquétipos e símbolos que estruturam, 

atualizam e dinamizam o imaginário social, as telenovelas tem capacidade ímpar 

de reconstruir, ressignificar e reconsiderar a história da nação, firmando um pacto 

de recepção e se tornando um espaço de debate e produção de sentidos e 

mimetizando e constantemente renovando as imagens do Brasil. 

 

Product Placement 

Através da constatação da influência cultural e simbólica de conteúdos narrativos, 

a publicidade tem se apropriado dos mesmos mercadologicamente, e através do 

apelo aos sentimentos e por meio da geração de um processo de identificação 

entre a realidade e sua representação, tem criado bens desejáveis. Atenuando 

então a linha que divide publicidade e entretenimento, o Product Placement 
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consiste na inserção de marcas, produtos e serviços em determinados contextos de 

artefatos comunicativos - ou seja, é uma fusão entre conteúdo e propaganda.  

 As relações entre a televisão e a promoção do consumo pelo mercado 

publicitário são bastante evidentes. A mídia televisiva e ́ considerada um verdadeiro 

“Olimpo” para a publicidade uma vez que ela consegue, de certa forma, 

monopolizar a atenção do consumidor devido a tomada de tantos sentidos para o 

seu consumo; é, portanto, um terreno fértil para divulgação, propagação e difusão 

de produtos, marcas, serviços e ideias. A “ação publicitária” inserida no espaço de 

entretenimento e associada à representação da vida, proporciona um caráter 

hibrido a esta técnica, caracterizado pela função metassemiótica, em que a 

narrativa passa a ser suporte expressivo de uma publicidade que também possui 

seu conteúdo e sua própria expressão.  

 Uma vez que a lógica de consumo é diretamente ligada aos 

pensamentos, sentimentos e desejos subconscientes, os objetos, vestuários e 

acessórios associados às identidades, estilos e personalidades em contextos 

narrativos têm maior valor de significação. Os consumidores, quando observam 

produtos ou serviços sendo consumidos ou apresentados por personagens, remetem 

ao imaginário de que, a aquisição dos mesmos resultaria em poder usufruir das 

condições representadas e das qualificações, satisfação, experiência ou efeito que 

a personagem revela.  

 Segundo Gupta e Lord, testes de reconhecimento e recordação têm 

demonstrado que inserções de Product Placement na ficção proporcionam mais 

resultados positivos do que a publicidade em seu formato tradicional (GUPTA; 

LORD, 1998). Erdogan e Baker afirmam que os personagens transferem valor para a 

marca e há um aumento do nível de atenção do consumidor (ERDOGAN; BAKER, 

2001). Falsarella cita ainda a que há transferência de significado simbólico do 

personagem para a marca, um aumento da percepção de valor, a indução à 

experimentação, a geração de preferências e intenção de compra (FALSARELLA, 

2016). 

 Permeando a ficção, há elementos cuja realidade na ̃o depende de modo 

intrínseco da trama ou da consistência dos personagens, mas ao contrário, ajudam 

a tecer a verossimilhança da narrativa; desta forma, produtos, serviços e e marcas 

afiguram-se como lógicos na ficção, pois fazem parte da representação de 
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realidades. Por um lado, a inserção de objetos reais e exteriores a ficção 

acrescenta veracidade e “realidade” às cenas; por outro, os objetos ganham na ̃o só́ 

a exposição, mas também, são inundados pela aura de emoção, romance, 

aventura, heroísmo, ou qual for a tonalidade de experiência e sentimento 

oferecidos pela ficção. Em entrevista, Manoel Carlos afirmou: “Como as minhas 

novelas tratam sempre das relações de pessoas em suas vidas cotidianas, o 

aparecimento ou menção de produtos reais colabora para a autenticidade. Eu 

prefiro que alguém diga na minha novela ‘me veja aí uma Coca-Cola’ do que ‘me 

veja aí um refrigerante’”.  

 Devido à influência que exercem, nas dimensões emocional e social, 

além da comprovada eficiência de comercialização que reiteram, as telenovelas, 

possuem várias situações que podem ser aproveitadas para as inserções 

publicitárias. A exposição dos produtos e serviços se dá em sua situação normal, 

natural e lógica de consumo, apresentando uma declaração ostensiva em favor de 

determinada marca, além de produzir fala, informação e experimentação sobre o 

que vende, dando-lhe uma existência paradoxalmente real. Segundo o autor de 

novelas Silvio de Abreu, o Product Placement tem ajudado a trazer veracidade e 

dar uma autenticidade maior às tramas e quando adequado, à cena e ao 

personagem, entra de maneira muito natural na história e na vida das pessoas. 

Além disso, uma inserção publicitária durante uma cena, por estar integrada em 

seu contexto e não interromper a fruição, gera uma menor resistência ou 

incapacidade de bloqueio, uma vez que nao e ́ possível antecipar em qual momento 

da trama acontecera ́ a apresentação.  

 Quanto a classificação do Product Placement, de acordo com Blessa 

(2008), Lehu (2007), Castro (2007) e Ogden e Crescitelli (2007), o mesmo é uma 

ferramenta que possibilita a implementação de diferentes níveis de inserção. 

 

Níveis de Product Placement 

BLESSA (2008) LEHU (2007) CASTRO (2007) OGDEN; CRESCITELLI (2007) 

Visual: um produto, 

serviço ou marca é 

observado em cena. 

Clássico: aparição do 

produto, serviço ou 

marca em cena. 

Estímulo visual: 

inserção do produto 

/ serviço em cena. 

Inserção: o produto / 

serviço é inserido em cena. 

Verbal: um produto, Evocativo: produto, Destaque à marca: Aparição: o produto / 
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serviço, ou marca é 

mencionado na 

cena. 

serviço ou marca não 

é colocado em foco; 

pode ser compositor 

do cenário. 

personagens utilizam 

o produto / serviço 

destacando-os em 

cena. 

serviço aparece em cena e  

é feita a demonstração de 

seu uso. 

Integrado: produto, 

serviço ou marca 

apresenta ligação 

com o contexto. 

Encoberto: aparição 

do produto, serviço 

ou marca de maneira 

quase imperceptível. 

Menção no texto: 

referência a produto 

/ serviço por 

personagens. 

Testemunhal: o produto / 

serviço é mostrado em 

cenas da telenovela e 

recebe testemunho. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016), a partir de BLESSA (2008), LEHU (2007), CASTRO (2007) e 

OGDEN E CRESCITELLI (2007) 

 

 No âmbito da exposição do sujeito ao estímulo, percebem-se como 

benefícios das inserções de Product Placement um maior impacto, pois o programa 

tem mais audiência que o intervalo; um melhor impacto, já que o telespectador 

está desarmado; possibilidade de demonstração do uso do produto; o valioso 

endosso das celebridades; os altos índices de awareness e sentimento positivo; o 

estabelecimento de uma conexão emocional forte com os consumidores, o 

fortalecimento de um alinhamento das marcas com conteúdos relevantes; uma 

afinidade maior com os atributos da marca. A Rede Globo realizou uma pesquisa 

para avaliar como o Product Placement na teledramaturgia é percebido pelo 

telespectador e discutir o que uma ação deve ter para gerar os melhores 

resultados; foram listados 6 critérios que tiveram origem nas definições dos 

públicos entrevistados e que compõem uma boa inserção: integração, destaque, 

qualidade dramática, criatividade, conexão e realidade. LEHU (2005) ainda 

concluiu que os efeitos cognitivos, afetivos e comportamentais do espectador em 

relação aos produtos, serviços e marcas integrados dependem de alguns aspectos; 

são eles: integração, correspondência, adequação do personagem, credibilidade, 

proeminência, visibilidade, duração, características evidenciadas, clareza, 

identificação, projeção e localização. 

 Segundo BUCCI (2002, p. 259), “a maior parte do valor de um objeto vem 

de fora dele mesmo e é construído no imaginário”. Portanto, o caráter de 

mercadoria da telenovela e as inserções publicitarias são estratégias que se 

apropriam do valor simbólico da mesma para estimular a venda de outra. “O 

significante da mercadoria é o que a põe em movimento na direção do sujeito – e 
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este procura nela não um uso racional, conscientemente calculado, mas o gozo 

imaginário, dado pela completude que a mercadoria lhe proporciona 

imaginariamente”. (BUCCI, 2002, p. 260). Assim, a telenovela, enquanto 

mercadoria e contendo a mercadoria gera um desejo de ter, na realidade, aquele 

mundo onde os finais serão invariavelmente felizes. É a efetivação da convergência 

entre publicidade e entretenimento, na qual “o que as pessoas procuram não é 

comprar produtos, e sim, consumir desejos, sonhos, fantasias, [...]” (CASTRO, 

2007, p. 125). As inserções devem evoluir para a integração da marca, o que 

significa que os produtos, serviços e marcas devem deixar de ser objetos de cena 

para tornar-se personagens da ficção.  

 

“Império”: Product Placement em telenovelas da Rede Globo 

Para abordar o Product Placement nas telenovelas da Globo objetivando seu amplo 

e detalhado conhecimento, um estudo de caso foi focalizado na telenovela 

Império, cuja observação intensiva possibilitou uma análise efetiva de como as 

ações de Product Placement tornam tênue a linha que divide publicidade e 

entretenimento. Contemplou-se a técnica a partir de decupagem e análise dos 

capítulos, procurando explicitar as ocorrências dos diferentes formatos em que 

pode ser utilizada. 

 Império, telenovela produzida e transmitida pela Rede Globo no horário 

das 21 horas entre 21 de julho de 2014 e 13 de março de 2015, em 203 capítulos, 

escrita por Aguinaldo Silva, tinha como personagem principal José Alfredo Medeiros 

(Alexandre Nero) que, em busca de uma vida melhor, mudou-se para a casa do 

irmão Evaldo (Thiago Martins), onde apaixonou-se pela cunhada, Eliane (Malu 

Galli). O romance proibido resultou num plano de fuga do casal, que a irmã de 

Eliane, Cora (Drica Moraes), logo descobriu. Após a confissão de Eliane de que 

estaria grávida de José Alfredo, sua irmã a convence a não cumprir o que haviam 

combinado. Sentindo-se traído, José Alfredo parte sozinho para o mundo e acaba 

chamando a atenção de Sebastião Ferreira (Reginaldo Faria), desconhecido que lhe 

dá um emprego. Juntos, seguem para o Monte Roraima, onde é apresentado ao 

mercado ilegal de contrabando de diamantes. Então, conhece a aristocrata falida 

Maria Marta (Lilia Cabral), com quem se casa e juntos tem José Pedro (Caio Blat), 

Maria Clara (Andreia Horta) e João Lucas (Daniel Rocha). José Alfredo e Maria 
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Marta, no entanto, vivem um casamento de aparências, porque, na verdade, são 

inimigos íntimos. Tal guerra se intensifica com a chegada de Cristina (Leandra 

Leal), filha de Eliane. A queda do império de Jose ́ Alfredo começa quando seu 

talismã, um poderoso diamante rosa, desaparece no Monte Roraima. É nesse 

cenário que uma série de reviravoltas permeia a disputa pelo verdadeiro império 

edificado por José Alfredo.  

 A telenovela Império mostrou-se um excelente objeto de estudo, 

salientando a força que vem ganhando a técnica do Product Placement. A escolha 

da novela foi motivada por um conhecimento prévio de inserções na produção. Se 

houve um incentivo a priori, também houve surpresa em relação ao número de 

inserções de Product Placement: mais de 180 nos 203 episódios que compõem a 

telenovela. 

 
Inserções de Product Placement na telenovela Império 

   

   
Fonte: Império, Rede Globo 

 

 Dada a complementariedade dos níveis de Product Placement definidos 

por Blessa (2008), Lehu (2007), Castro (2007) e Ogden e Crescitelli (2007), as 

inserções realizadas na telenovela “Império” foram classificadas a partir de um 

cruzamento entre o pensamento dos autores, de maneira que cada inserção  foi 

enquadrada em quatro níveis. 

Classificação dos níveis de Product Placement em “Império” de Blessa (2008)  
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Fonte: Elaborado pela autora (2016), a partir de Blessa (2008) 

 

Classificação dos níveis de Product Placement em “Império” de Lehu (2007)  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016), a partir de Lehu (2007) 

 

Classificação dos níveis de Product Placement em “Império” de Castro (2007) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016), a partir de Castro (2007) 

 

 

Classificação dos níveis de Product Placement em “Império” de Ogden e Crescitelli 

(2007) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016), a partir de Ogden e Crescitelli (2007) 
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 A análise permitiu perceber que houve um predomínio de inserções 

visuais, que representam 76% do total, clássicas com 67%, destaque à marca com 

49% e aparição, também com 49%. Tais dados podem ser justificados, talvez, pela 

maior facilidade de se realizar tais inserções, como foi pontuado por Lehu (2007), 

uma vez que, geralmente, geram menor interrupção nas cenas e exigem menor 

integração com a narrativa em comparação às outras. 

 

6 Conclusão 

À guisa de conclusão, no complexo e dinâmico cenário de comunicação atual, a 

única constante é a mudança. Vive-se a cultura da tela, cujo terreno é de múltiplas 

mediações particulares orbitando na esfera da comunicação. Tal circunstância leva 

a um debate ancorado na questão: como atingir um alvo móvel? E uma 

possibilidade é atingí-lo no momento de dispersão. Em tempos de convergências 

dos meios, conteúdos e formatos, a cada peça do quebra-cabeça é mais evidente 

que o entretenimento é o principal e mais poderoso vetor de engajamento de 

telespectadores. 

 Analisados os papeis e relações do Product Placement enquanto 

estratégia de comunicação, pôde-se perceber que em síntese, as inserções 

publicitárias constituem-se como cenários de emissão de estímulos persuasivos, 

gerando efeitos cognitivos, afetivos e comportamentais nos espectadores (LEHU, 

2005). Com suas distintas angulações, são formulações veladas de estímulo ao 

consumo, se configurando como uma técnica híbrida de promoção: ofertam um 

produto e, ao mesmo tempo, em que adquirem outro sentido, no momento em que 

são abalizados por algum personagem da trama. Com a inserção de uma 

comunicação adequada, do produto certo, no enredo e momento correto, cria um 

jogo de aproximação e embaralhamento entre ficção e realidade e tem intenção de 

aproximar-se do telespectador e despertar desejos ocultos de consumo. 

 Com o foco especificamente sobre as telenovelas, verificou-se o papel da 

teledramaturgia enquanto eficiente instrumento de negociação de sentidos e vetor 

de disseminação cultural, cujas funções narrativas atuam como representações e 

mediações do cotidiano social e como uma síntese do Brasil, influenciando 

comportamentos e incentivando hábitos de consumo. Estrategicamente, o Product 
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Placement inserido em tais produções mascara essa forma efetiva e eficiente de 

inserção, na qual um produto real adentra o mundo ficcional da teledramaturgia e 

se apresenta; nessa perspectiva, o telespectador, imerso na trama e envolvido pela 

identificação com os personagens, transfere-se ao mundo da ficção e deseja, 

consciente ou inconscientemente, trazer o que nela foi anunciado para fora da 

tela. 

Em relação às vantagens da utilização do Product Placement, concluiu-se que as 

inserções geram um maior e melhor impacto no telespectador, além de uma 

transferência de significado simbólico do personagem para o produto, serviço ou 

marca; há estabelecimento de uma conexão emocional e fortalecimento de um 

alinhamento das marcas com conteúdos relevantes; também há maior nível de 

atenção do consumidor, adição de credibilidade e aumento da percepção de valor 

do produto, serviço ou marca, além da indução à experimentação, a geração de 

preferências e intenção de compra. No entanto, efeitos cognitivos, afetivos e 

comportamentais do telespectador em relação aos produtos, serviços e marcas 

inseridos através do Product Placement dependem de alguns aspectos relevantes 

das ações tais como a integração, destaque, correspondência, adequação do 

personagem, qualidade dramática, criatividade, credibilidade e proeminência.  

Há potencialidades, oportunidades e desafios em relação à estratégia de Product 

Placement no cenário atual – mas trata-se da premência da convergência entre a 

publicidade e o entretenimento, com crescentes e significativas alterações nas 

condições de produção, distribuição e consumo da comunicação. Em um ambiente 

crescentemente hipersaturado e com baixíssimos níveis de atenção, importa inovar 

e investir em fatores como relevância, impacto sensorial e envolvimento afetivo, os 

quais virtualmente transmutariam publicidade em conteúdo. E essa convergência 

refere-se a um processo, não a um ponto final. 
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