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Um homem sofre um acidente aéreo, é o único a 
sobreviver e passa quatro anos isolado em uma ilha na 
companhia de uma bola. Parece aquela brincadeira de 
adivinhar o nome do filme, e é mesmo. O roteiro é do 
filme O Náufrago, em que Tom Hanks, funcionário da 
FedEx, acaba em uma ilha do Pacífico após um acidente 
aéreo e, depois de anos, é resgatado e entrega as en-
comendas aos destinatários. O filme é controverso no 
meio: há quem o defenda e o abomine como técnica 
publicitária.

Embora nunca confirmado pelos produtores, O Náu-
frago parece ter sido escrito pela própria FedEx — e pela 
Wilson, proprietária da bola amiga —, mostrando que, 
a despeito de qualquer obstáculo, a empresa cumprirá 
a missão de entregar a encomenda. O filme é um dos 
maiores exemplos atuais de product placement, uma 
ação de publicidade roteirizada cujo formato, na teoria, 
busca comunicar a marca ou o produto de maneira sutil, 
quase imperceptível para o consumidor.

Esse formato, embora não seja recente — Hollywood 
o usa há algum tempo —, tem sido adotado no mer-
cado brasileiro com frequência cada vez maior. Outro 
conceito, similar ao product placement, também 
tem ganhado espaço na mídia televisiva: o comercial 
integrado. Essa ação associa a marca ou produto ao 
endorsement celebrity (endosso de uma celebridade, 
que pode ser um ator, atriz, apresentador etc.) com o 
objetivo de fixar o anunciante entre os telespectadores. 
No comercial integrado, agências e marcas não têm 
qualquer interferência no processo de criação que, 
em geral, fica aos cuidados do redator ou do autor do 
programa ou novela.

Ambos os formatos — product placement e comercial 
integrado — podem ser considerados uma evolução do 
tradicional merchandising que, quase sempre de forma 
explícita, exibe a marca ou produto em cenas de novelas 
ou em ações diretas de programas de auditório (ver no 
quadro à pág. 6 as características de cada ação).

“O grande segredo de fazer isso chama-se ‘contex-
tualização’, ou seja, integrar a plataforma de comuni-
cação do cliente dentro do editorial dos programas ou 
novelas”, afirma o diretor nacional de merchandising 
da Rede Record, Marcus Vinicius Chisco. A Record e 
a TV Globo são duas das emissoras abertas que têm 
investido tanto em product placement quanto em 
comerciais integrados.

Comunicação integrada
Na Record, um dos maiores anunciantes do Brasil, 

a Coca-Cola, exemplifica essa comunicação integrada 

PRODUCT PLACEMENT

Qual é o limite entre 
programação e 
publicidade?
Ações cada vez mais integradas às produções artísticas levam marcas e produtos a sair do ambiente 
tradicional do intervalo comercial e participar diretamente de atrações de TV de forma editorial
Sérgio Damasceno

de marca. A empresa já fez endorsement placement 
com a apresentadora Ana Hickmann e apareceu no 
reality show A Fazenda em uma ação na qual os parti-
cipantes ficariam, a princípio, 15 dias sem poder beber 
refrigerantes. Era um truque da produção do programa 
para, em seguida, oferecer o refrigerante para os con-

finados. Chisco diz que essas ações integradas com a 
Coca-Cola foram tão bem-sucedidas que o anunciante, 
pela primeira vez na TV, fez um lançamento publicitário 
nacional em uma emissora aberta que não é a líder de 
audiência no País.

“A integração da comunicação é um processo que 
deve ser feito a seis mãos 
— agência, anunciante 
e emissora. E a nossa 
relação com a área artís-
tica é bastante eficaz”, diz 
Chisco. O diretor se refere 
à convergência entre a 
área comercial e artística 
da emissora que permite, 
de forma rápida, o de-
senvolvimento de ações 
diferenciadas por toda a 
grade de programação 
da Record. O resultado? 
“Teremos, neste ano, um 
retorno excepcional com 
a área de merchandising”, 
comemora Chisco.

Ação de Vick para A Fazenda, da Record: emissora investe em product placement e comerciais integrados

Chris Rother, da Wunderman, diz que cliente precisa ser flexível, pois as ações dependem de cada programa
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Na TV Globo, o product placement foi feito no pro-
grama Toma Lá Dá Cá pela Hellmann’s, da Unilever, e 
pela Arno. No caso de Hellmann’s, o produto chegou a 
ser tema do episódio intitulado Por Causa da Maionese. 
Durante oito minutos, o programa circulou em torno da 
marca e, textualmente, um dos personagens pediu, em 
tirada de humor, para que “não comprometessem o único 
merchandising do programa”. Na emissora, a ação foi cha-
mada de “metamerchandising”, e o texto sobre o produto, 
escrito pelo autor Miguel Falabella, não foi submetido nem 
ao anunciante e nem à agência. Ação semelhante foi 
feita, posteriormente, pela Arno, com um liquidificador da 
empresa. Mas houve setores da própria emissora que não 
gostaram da abordagem desse tipo de publicidade.

“O merchandising trabalha com oportunidades 
sempre criadas e realizadas pela TV Globo. São formatos 
desenvolvidos a partir de um briefing ou oriundos de 
uma oportunidade específica dos nossos programas. 
Em ambos os casos, as ações são sempre originais. O 
case de Hellmann’s no programa Toma Lá Dá Cá surgiu 
de uma necessidade do cliente em desmistificar entre o 
público a ideia de que o produto é altamente calórico. Para 
isso, desenvolvemos um projeto em alguns programas 
— Mais Você, Caldeirão do Huck e Toma Lá Dá Cá — e 

propusemos, para cada um, 
um formato diferente”, explica 
o diretor da Central Globo de 
Desenvolvimento Comercial, 
Marcelo Duarte, ao descrever 
como o projeto foi concebido.

Duarte diz que, no Toma 
Lá Dá Cá, foi definido com 
o cliente e a agência que a 
equipe do programa teria 
total l iberdade para criar 
um formato diferenciado e 
manter o conteúdo editorial, 
baseado em humor rasgado. 
“E assim foi feito. Com um 
texto criado pelos roteiristas 
do programa, gravamos e 
exibimos o que certamente 
marcou a ação de merchandi-
sing mais inusitada da nossa 
história”, afirma o diretor.

“O product placement é muito usado por Hollywood, 
mas ainda não é tão usual no mercado brasileiro. Fica 
em uma linha entre o merchandising e o que podemos 

passar de um determinado 
produto. O produto tem de es-
tar contextualizado no editorial. 
Esse é o principal ponto”, afirma 
o diretor executivo comercial 
da Globosat, Fred Müller. Nos 
canais Globosat, por exemplo, 
ações desse tipo foram feitas no 
programa Mothern, com Omo, e 
Mulheres Possíveis, com Natura, 
ambos do GNT, e Beijo, Me Liga, 
com Vivo, no Multishow. “No 
programa Mulheres Possíveis, 
a atriz Ingrid Guimarães fazia 
uma abordagem dos produtos 
Natura de forma totalmente 
contextualizada. O Beijo, Me 
Liga é um programa baseado 
na troca de mensagens (SMS) 
pelo celular e nada mais óbvio, 
portanto, do que ter uma ope-

radora por trás do programa”, exemplifica Müller.
Segundo o diretor da Globosat, ações como product 

placement e comerciais integrados ainda são novas e 
apenas algumas agências têm feito isso. “Fazer conteú-
do cabe aos canais e emissoras. Mas o desenvolvimento 
disso pode ser feito, sim. O importante, mesmo, é que 
tenha ligação com o que o anunciante faz. Não pode 
ser algo isolado, mas fazer parte de um plano de mídia 
completo”, afirma Müller.

Fronteira tênue
É tênue a fronteira entre o conteúdo editorial e as 

ações integradas: as marcas, quando se integram 

Fábio Lemos, da Dell, considera o merchandising 
e também os modelos no contexto editorial

à

As modalidades de product placement
Modalidade Características

Reverse placement 
(coloca ção reversa)

São criados produtos reais para serem usados em programas de ficção que 
podem, ou não, ser posteriormente lançados no mercado.

Virtual product placement 
(colocação de produtos virtuais)

É o uso da computação gráfica para inserir produtos verdadeiros nos progra-
mas, seja na TV, cinema ou em games.

Product displacement (recusa 
de colocação de produtos)

A empresa pode impedir que programas ou produções usem sua marca ou 
produtos em cenas e produções que podem afetar negativamente a sua ima-
gem ou que não atendam exatamente o seu público-alvo.
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editorialmente às produções, saem do ambiente tradi-
cional da publicidade (na TV, os breaks) para se mesclar 
completamente às produções artísticas.

E essa miscigenação já começa a preocupar. No 
Reino Unido, a Ofcom (Office of Communications, 
que equivale à Agência Nacional de Comunicações 
e ao Ministério das Comunicações, no Brasil) lançou 
consulta pública sobre o product placement com o 
objetivo de esclarecer as vantagens e desvantagens 
ao se usar essa ação para produtos e marcas na TV. 
Essa consulta definirá se o product placement poderá 
ser feito ou não na televisão britânica. Uma das in-
tenções do governo é controlar o product placement 
de produtos e marcas relacionadas a álcool, jogos e 
alimentos não-saudáveis.

Antes, a Audiovisual Media Services, comissão 
europeia que regulamenta as políticas audiovisual e de 
mídias, já havia proibido o uso de product placement em 
programas infantis. O governo britânico avalia se deve 
ou não, ainda, prorrogar a proibição desse tipo de ação 
para atrações com grande audiência de jovens.

No Brasil, embora esse debate ainda não esteja 
em questão, o avanço das ações roteirizadas sugere 
que, mais à frente, algum tipo de regulamentação ou 
controle pode vir a ser adotado para coibir a prática 
de vender marcas e produtos de forma menos óbvia 
do que pelo merchandising em programas e novelas. 
Pela lei, as ações de merchandising são devidamente 
identificadas nos créditos finais dos programas e no-
velas, o que não acontece com o comercial integrado e 
o product placement.

Um dos indutores de ações de merchandising e de 
product placement na TV brasileira é o formato reality 
show, adotado em larga escala pelas emissoras abertas 
e canais fechados brasileiros (ler mais à pág. 33). “Os 
realities são programas que têm linguagem editorial 
própria para o product placement e para o merchan-
dising. Não há um compromisso da emissora com o 
conteúdo (editorial). As emissoras se preocupam com 
a produção e com o cenário. Assim, abriram-se muitas 
oportunidades para os anunciantes nos últimos anos”, 

Os tipos de ações publicitárias
Ação Características

Merchandising

No Brasil, o termo merchandising é usado de maneira incorreta. A denominação correta é 
merchandising editorial (em inglês, Tie-in), que é a prática de inclusão sutil de produtos, 
serviços, marcas e empresas em conteúdos de entretenimento como novelas, filmes e 
games. A diferença entre merchandising e propaganda na TV é que o comercial ocorre 
durante os intervalos (break), e o merchandising acontece dentro dos programas. O Tie-
in é uma ação integrada, desenvolvida editorialmente, menos sutil do que o comercial. 
O merchandising brasileiro, no entanto, é o tipo de ação que mostra na novela o uso de 
produtos de beleza e sua marca, a marca do carro que o protagonista dirige ou o banco 
em que tem conta e quase sempre é uma ação explícita.

Product 
placement

A “colocação do produto” é uma forma de inserir mensagens publicitárias em conteú-
dos de mídia de maneira suave, de forma que o consumidor não rejeite a intervenção do 
produto ou da marca, e devidamente contextualizadas na linha editorial do programa, do 
canal ou de qualquer outro meio. No cinema, por exemplo, o product placement é bas-
tante usado nos filmes da série 007, seja nas marcas dos automóveis que James Bond 
usa, seja nos celulares, relógios e outros itens. Nesse caso, as marcas financiam parte da 
produção, mas não têm liberdade de intervir. 

Comercial 
integrado

O comercial integrado tem como objetivo fixar a marca ou o produto e posicioná-los 
nas diferentes mídias. Esse posicionamento pode estar associado ao endorsement ce-
lebrity (endosso de uma celebridade) que, além de falar da marca, faz uso em cena ou 
demonstra confiança na marca ou produto. O endorsement celebrity pode ser usado, 
ainda, para fazer um comercial institucional que se ampara, sobretudo, na autenticidade 
e confiabilidade do ator, atriz ou outra celebridade de qualquer área. Mas o comercial 
integrado, que é usado na TV, por exemplo, é bastante semelhante ao product placement 
no aspecto editorial: a marca não tem controle sobre o processo criativo dos programas 
onde aparecerá.

Branded 
entertainment

O branded entertainment, ou branded content ou, ainda, advertainment, une programas 
ou ações de entretenimento com uma marca em um determinado formato (TV, internet, 
eventos) com o objetivo principal da marca se promover entre seus públicos-alvo de for-
ma direcionada. Essa estratégia, teoricamente, une o consumidor à marca. A modalidade 
mais conhecida do branded entertainment é justamente o product placement.

diz o sócio e vice-presidente 
da Africa, Luiz Fernando 
Vieira. “Os anunciantes têm 
usado esses programas de 
forma intensa, e aqui mes-
mo na agência temos vários 
exemplos, desde o patro-
cínio do Big Brother Brasil, 
com Assolan, até a vinheta 
de abertura do mesmo pro-
grama no Multishow, com 
a Brahma”, afirma Vieira. 
Nos programas Big Brother 
Brasil e No Limite, incontá-
veis ações de merchandising 
puderam ser feitas, princi-
palmente durante as provas 
de ambos os programas. Foi 
o que aconteceu com alguns 
anunciantes maiores, como 
Grendene e Vivo.

Segundo Vieira, o custo 
alto de comerciais de programas como Big Brother e 
A Fazenda fez com que o product placement se viabi-
lizasse para anunciantes menores dentro dos próprios 
realities. “E, no reality show, o merchandising não 
assume um caráter intrusivo, ao passo que, dentro da 
novela, editorialmente, já fica mais difícil colocar a marca 
ou produto”, diz. “O merchandising não é um filme de 
30 segundos”, lembra o executivo.

O vice-presidente da Africa cita o filme O Náufrago 
como uma ação ousada da FedEx, pois o avião da 
empresa sofre um acidente — o que, aparentemente, 
poderia ser danoso para a imagem da marca. Contu-
do, o protagonista entrega a encomenda, e é essa a 
mensagem da marca que fica. “No Brasil, isso jamais 
passaria”, afirma Vieira.

Programas de auditório
Se nas novelas, o merchandising e outros tipos 

de ação podem soar agressivos aos telespectadores, 

os programas de auditório, 
assim como os realities, 
são ambientes bem mais 
receptivos ao anunciante. 

A Dell, por exemplo, faz 
ações no programa Caldeirão 
do Huck, da TV Globo, para 
divulgar os novos produtos 
da empresa. Nesse caso, além 
de ser um merchandising, 
com ação direta de vendas 
por meio de um call center, 
também faz uso do endor-
sement celebrity — quando 
o apresentador Luciano Huck 
fala sobre as características 
do produto e induz o público 
a comprá-lo. “É porque os 
programas de auditório são 
mais adequados para mer-
chandising e, nesse caso, a 
ação está integrada com o 

atendimento da Dell”, explica a vice-presidente de mídia 
da Wunderman, Cris Rother.

Já no programa CQC, da TV Bandeirantes, a Dell usa 
o artifício do comercial integrado porque o produto está 
inserido na linguagem do programa. “O cliente precisa 
ser flexível e entender que esse tipo de ação depende 
muito do programa”, afirma Cris.

“No Brasil, a TV é mais cara do que em outros paí-
ses da América Latina. A nossa proposta, ao trabalhar 
a marca no CQC, é atingir um perfil das classes A e B 
que gosta do humor inteligente e tem alto poder so-
cioeconômico. Dessa forma, relacionamos os figurinos 
dos apresentadores, ao estilo homens de preto (ternos 
bem cortados, em preto), com produtos ‘sob medida’ 
feitos pela Dell”, diz o gerente sênior de marketing da 
Dell, Fábio Lemos.

No programa Caldeirão do Huck, a abordagem é 
outra. É uma ação de alta capilaridade que atinge outro 
target, com mais audiência e que pode chegar até a classe 
C, explica Lemos. “Enquanto o CQC é mais urbano, o Cal-
deirão tem um apelo mais popular”, diferencia o executivo. 
“No modelo de merchandising, não queremos esconder 
do público a ação. Já em outros modelos, a iniciativa tem 
de estar dentro do contexto editorial”, afirma.

A meta número 1 da marca é sempre ser reconhe-
cida pelo consumidor. Se for pela lembrança espon-
tânea, tanto melhor. Se não, o anunciante trabalhará 
para que isso aconteça de todas as formas, seja por 
meio de merchandising, de product placement ou 
de comerciais integrados. A ferramenta depende 
de cada anunciante e dos objetivos que a marca ou 
produto quer atingir.

“O anunciante busca gerar o engajamento do con-
sumidor. Portanto, o conteúdo televisivo gerado pelas 
marcas é uma ferramenta para que isso aconteça. 
Nos últimos anos, com a fragmentação da mídia, isso 
se tornou ainda mais forte. O consumidor está mais 
preo cupado com o que o anunciante faz do que com o 
que você fala. É uma mudança de percepção de valor 
do consumidor”, afirma o vice-presidente de criação da 
Wunderman, Paulo Sanna.

Em função dessa fragmentação, o anunciante 
parte, cada vez mais, para abordar novas iniciativas de 
marketing. E os meios de comunicação, sobretudo as 
TVs aberta e paga, também estão mais flexíveis para 
acolher essas ações. Trata-se, no entanto, de entender a 
pertinência e de perceber até onde se pode chegar sem 
que anunciantes e TV não percam, no meio do caminho, 
o verdadeiro objetivo de ambos: o consumidor.

Luiz Fernando Vieira, da Africa: “Merchandising 
não é um filme de 30 segundos”
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