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O SBT pretende inovar com a estreia da novela “Vende-se um Véu de Noiva”, baseada na obra 
para o rádio de Janete Clair, adaptada para a TV por Iris Abravanel. Além de ser a primeira 
telenovela da emissora captada e exibida em Full HD, a obra também terá um novo modelo de 
merchandising, que pretende se diferenciar do que já foi feito até hoje na teledramaturgia.  
 
“Toda ação comercial terá um antes. Queremos trazer a naturalidade de como as pessoas são 
impactadas pelos produtos em sua rotina para a novela. O merchandising vai ter um 
envolvimento no conceito do capítulo”, disse Alessio Junior, diretor de merchandising da 
emissora. Por exemplo, se o personagem usar um celular ou um carro, será inserido no 
contexto, alguns capítulos antes, a necessidade de ele comprar o produto e, só então, mostrar 
a marca. “A intenção é levar com naturalidade a marca para a casa do telespectador, sem 
invadir o espaço dele”, falou.  
 
Esse modelo de merchandising que Junior pretende inserir na novela é parecido com o que já é 
feito hoje no programa “Esquadrão da Moda”. “Estamos muito satisfeitos com o resultado. 
Principalmente porque no programa original não tem merchandising e conseguimos colocar no 
nosso. Em vez de mostrar o Nextel, por exemplo,  e falar sobre ele, as pessoas conversam no 
aparelho”, explicou Alessio. 
 
Essa nova maneira de fazer merchandising foi resultado de “um casamento de longa data” 
entre Alessio e o diretor Del Rangel. “Com o retorno do Del ao SBT, ele reformulou toda a 
equipe de teledramaturgia, trazendo profissionais de publicidade e de cinema. A visão que eles 
têm do merchandising é outra. A ligação é mais criativa, não é só passar o pedido do cliente 
para o redator”, disse.  
 
O diretor de merchandising não economiza elogios a seu colega. “É importante ter o Del na 
outra linha porque ele faz um filme de 180 capítulos. Se o personagem comprar algo na trama, 
vamos gerar nele essa necessidade”, disse ele.  
 
Segundo o executivo, ainda não é possível medir qual  o ganho financeiro da mudança no 
modelo de merchandising, mas  é otimista. “Ainda não temos nada fechado, mas já estamos 
avaliando boas propostas”, afirmou.  
 
Para que o modelo seja bem aceito, Alessio acredita que será necessária a mudança cultural 
dos clientes. “A ação nesse novo formato dá mais trabalho, mas o poder de negociação com o 
cliente também fica maior. Claro que queremos um aumento no faturamento, mas primeiro os 
clientes precisam acreditar”.  
 
Trama 
 
A novela “Vende-se um Véu de Noiva” faz parte do acervo de 30 radionovelas escritas por 
Janete Clair sobre o qual o SBT adquiriu os direitos. Essa é a primeira adaptação dos textos 
que está sendo feita pela emissora.  
 
A previsão é de que a trama, que tem direção de Del Rangel, seja composta por 188 capítulos. 
Para ser exibida pela TV, a história sofreu modificações. Novos personagens foram inseridos no 
enredo. 
 
A novela, que se passa em duas fases, começa com a história de amor entre Rubens 
Baroneses e Maria Célia. Após dar a luz a seu primeiro filho, a mulher morre. O bebê também 
é dado como morto, mas seu corpo desaparece. 28 anos depois, quando começa a segunda 
fase da trama, o rapaz reaparece para lutar com seu meio-irmão pelo amor da mesma mulher. 
A primeira fase tem seis capítulos e se passa nos anos 80.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 jun. 2009, p. 13. 


