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Quem entrar na próxima semana em alguma das 300 lojas de móveis da Todeschini no Brasil 
vai encontrar reproduções em tamanho real dos atores Tony Ramos e Glória Pires, 
caracterizados como os protagonistas do filme "Se eu fosse você 2", que acaba de conquistar a 
liderança de bilheteria no cinema nacional. A campanha, com o mote "Se eu fosse você 
escolheria Todeschini", também vai para a mídia na metade do mês. Ainda em março, a Casas 
Pernambucanas vai lembrar os consumidores do seu patrocínio ao filme "Menino da Porteira", 
com o cantor Daniel, que estreia neste final de semana em circuito nacional. Além da 
divulgação nas lojas da rede em todo o país, haverá distribuição de ingressos para clientes 
VIP. A Droga Raia, que também aparece na produção, ambientada no interior paulista dos 
anos 50, afixou cartazes nas farmácias.  
 
Estes são alguns exemplos do merchandising em cinema que vem extrapolando as telas e 
ganhando os pontos-de-venda, com o aumento da associação entre o anunciante e o filme. A 
empresa que pode ter participado do longa metragem com verba de patrocínio ou com um 
simples apoio, a partir da doação de produtos ou serviços expõe a marca vinculada a uma 
produção que, em geral, tem apelo popular.   
 
As produtoras descobriram com a extensão do merchandising uma forma de aumentar o 
interesse dos anunciantes pelos filmes, independentemente da Lei do Audiovisual, que concede 
incentivos fiscais aos patrocinadores. É o que deve acontecer com parte dos anunciantes de 
"Lula, o filho do Brasil", da LC Barreto Produções. O filme estréia só em 2010, mas já garantiu 
pelo menos seis grandes empresas, que não vão fazer uso da Lei do Audiovisual ou qualquer 
tipo de incentivo governamental: AmBev, Camargo Corrêa, Nestlé, OAS, Oi, Odebrecht e 
Volkswagen.   
 
O filme está orçado em R$ 12 milhões e já arrecadou cerca de R$ 9 milhões. "Falta uma cota 
da produção e outros apoios que pretendemos conseguir para a fase de finalização", diz a 
produtora Paula Barreto, que também está prestes a estrear um novo modelo de negócio: o 
patrocínio à fase de comercialização, que normalmente fica a cargo da distribuidora, que por 
sua vez cobra a fatura da produtora. "Queremos captar outros R$ 4 milhões para bancar essa 
fase", diz ela.   
 
"Com o 'Se eu fosse você 2', lançado em janeiro, conseguimos o triplo de anunciantes em 
relação à primeira versão, de 2006", diz Valquíria Barbosa, diretora da Total Entertainment, 
que produziu o longa em parceria com a Globo Filmes. Na noite de segunda-feira, dia 2, o 
filme ultrapassou o longa "Dois filhos de Francisco" e se tornou o mais visto do cinema 
nacional, com 5,325 milhões de espectadores e R$ 45 milhões de bilheteria. "No Brasil, a 
arrecadação do filme só fica atrás de Titanic e das três versões do Homem Aranha", diz 
Valquíria, que costura novos contratos para o longa.   
 
Além do licenciamento da Todeschini, que vai até junho, a Total também fechou acordo com a 
Caixa Econômica Federal (CEF), que no próximo domingo vai lançar uma promoção em 37 
jornais de 20 grandes cidades do país. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o 
leitor que recortar o cupom e comprar uma entrada para o "Seu eu fosse você 2" ganhará o 
segundo ingresso. "É um filme que tem sido muito reconhecido pelo público e faz uma 
homenagem às mulheres", diz o vice-presidente de mídia e inovação da Fischer América, 
Adrian Ferguson, que atende a CEF. Em São Paulo, fazem parte da promoção os jornais "Folha 
de S. Paulo", "Destak" e "Metro".   
 
A segunda versão da história do casal Claudio e Helena, vividos por Tony Ramos e Glória Pires, 
que vivem uma troca involuntária de personalidades, também chamou a atenção da 
Todeschini, especializada em móveis planejados. "Queremos mostrar que é possível unir 
racionalidade e emoção, em embate comum entre os dois sexos, em uma boa compra", diz a 
gerente de marketing da Todeschini, Patrícia Broilo.   
 



Assim como a Todeschini, a marca da Ortobom, fabricante de colchões, ou da Incepa, de 
metais e louças sanitárias, não aparecem na telona, senão ao final do filme, no momento dos 
agradecimentos. Mas essas empresas forneceram seus produtos de graça no longa e agora 
procuram tirar proveito da associação. "Nossos vendedores foram treinados para fazer a 
associação dos produtos veiculados no filme ao nosso portfólio", afirma André Zechmeister, 
gerente de produto da Roca, fabricante das marcas Incepa e Celite.   
 
"Decidimos oferecer no site do filme um link para o site dos parceiros, e apresentamos, 
inclusive, em quais cenas o produto dele entrou", diz Valquíria. De acordo com a Lei do 
Audiovisual, o filme deve arrecadar em patrocínio o mesmo valor do seu orçamento. O "Se eu 
fosse você 2" foi orçado em R$ 6 milhões, contra R$ 5 milhões da produção de 2006. Mas a 
segunda versão poderia ter custado R$ 9 milhões se não fossem as parcerias fechadas.   
 
A Ortobom, por exemplo, lançou uma promoção na rede de mil lojas de colchões oferecendo 
ingressos para quem comprar os modelos usados no filme. Entre a segunda quinzena de 
janeiro e 28 de fevereiro, foram 50 mil vale-ingressos distribuídos, para o consumidor dos 
produtos top de linha da empresa.   
 
A Pernambucanas, por sua vez, aposta em um novo filme: "Menino da Porteira", da Jerê 
Produções, é ambientado nos anos 50, quando as porteiras das fazendas recebiam a inscrição 
da varejista, que também planeja explorar o filme nos seus pontos-de-venda.   
 
Mesmo quem nem havia "nascido" nos anos 50 pretende explorar o filme. É o caso da 
fabricante de materiais elétricos Steck (fundada em 1975), mas que arranjou um jeito 
inusitado de divulgar a produção, onde sua marca aparece: comprou placas nos estádios de 
futebol, do campeonato paulista, para anunciar "O menino da porteira". Outra centenária, a 
Droga Raia, fundada em 1905, também estará no longa. Estrelado pelo cantor Daniel, o filme 
irá ainda render frutos à Warner, que lançou 100 mil cópias do CD. "Estão ainda entre os 
patrocinadores a Sabesp, o Santander e a fabricante de bebidas Contini", afirma o produtor do 
filme, Moracy do Val.   
 
Fonte:Valor Econômico, São Paulo, 4 mar. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


