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O grande desafio atual das marcas é 
fazer com que o público tenha interesse em 
ficar na sua companhia por mais de 30 se-
gundos. Com essa premissa, representantes 
de anunciantes, de veículos e de agências 
de publicidade se reuniram na semana no 
workshop Merchandising e TV, organizado 
pela Associação Brasileira dos Anunciantes 
(ABA) em São Paulo, para debater as possi-
bilidades de exploração do branded content 
e do aproveitamento da programação televi-
siva para a exposição das marcas.

Os painéis, contaram com a mediação 
de Malu Lopez, diretora de mídia da Uni-
lever Brasil e presidente do Comitê de 
Gestão de Mídia & Marketing Digital da 
ABA e de Edson Shinohara, diretor de 
mídia da Kraft Foods do Brasil.

A representante da Unilever expôs as 
diferenças fundamentais entre os comer-
ciais tradicionais, cujo foco é transmitir 
informações precisas sobre o produto 
e o serviço, e o merchandising, que se 
estrutura no pilar do entretenimento. “A 
principal missão do merchan é conseguir 
envolver o telespectador de maneira 
sutil e, ao mesmo tempo eficiente. Essa 
equação, no entanto, não é tão simples, 
pois o mercado tem a tradição de usar 
como base o tradicional comercial de 30 
segundos, o que, em termos de preço, de 
resultado e de conteúdo, é totalmente 
diferente”, pontuou Malu.

Para ilustrar a explanação, ela apre-
sentou alguns cases de merchandising de 
sucesso dos últimos tempos, com destaque 
para a ação da maionese Hellman’s feita no 
extinto humorístico Toma Lá Dá Cá, na 
Rede Globo, no ano passado. Em um pro-
jeto até então diferenciado na TV nacional, 
o produto foi o tema central do episódio 
e os personagens diziam, claramente, que 
aquilo se tratava de um merchandising, o 
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que rendeu diversas situações bem-hu-
moradas. “Essa ação é um ótimo exemplo, 
mas temos que produzir outras coisas, no 
mesmo estilo e com o mesmo tom inova-
dor. Cases bons de merchandising não 
podem ser pontuais”, opina ela.

Sem medo de arriscar
A maioria dos presentes no evento 

apontou o receio (tanto por parte dos 
anunciantes como das agências) como 
um dos entraves para o crescimento do 
setor de merchandising no País. Segun-
do Edson Shinohara, da Kraft Foods, a 
dificuldade de mensurar os resultados de 
ações feitas em novelas, programas de TV, 
filmes e outras produções acaba levando, 
muitas vezes, o anunciante a direcionar 
sua verba para a propaganda tradicional. 
Apesar disso, ele concorda que há um 
espaço enorme para o amadurecimento 
do setor e que a mente dos anunciantes 

já está se abrindo para as novidades.
Essa mesma ideia foi defendida por 

Gustavo Gaion, que apresentou o painel 
das agências no evento da ABA. Com base 
em números obtidos de programas como 
Big Brother Brasil, A Fazenda e das 
novelas de grande audiência, ele revelou 
o quanto o setor de merchandising vem 
ganhando espaço e explanou, uma a uma, 
as razões que tornam essa prática vantajo-
sa, como a possibilidade de contextualizar 
a marca de uma maneira mais leve e mais 
completa e o fato de o merchan não inter-
romper a diversão do espectador.

“É preciso que o mercado descubra 
novas maneiras de falar com os consumi-
dores sem interromper o programa que 
eles estão assistindo. A mensagem da 
marca deve vir diluída no conteúdo, para 
que ele assimile aquilo como uma coisa 
agradável”, explica Gaion. Ele também 
citou exemplos de cases bem-sucedidos, 
como as exposições da Unilever e do Ma-
gazine Luiza no programa Domingão do 
Faustão e a inserção do Yahoo no futebol 
da TV Bandeirantes.

Apesar de defender o merchandising, 
ele também salientou os entraves que o 
setor enfrenta, como a falta de especifica-
ção de preços para cada tipo de conteúdo 
e o alto receio dos anunciantes em ousar 
e experimentar formatos diferentes. “O 
setor vem ganhando uma proporção bem 
maior no País, mas ainda pode crescer 
muito. E esse é o desafio em que todos nós 
devemos nos empenhar”, finalizou.

No restante do workshop, representan-
tes das emissoras de TV aberta do País (Rede 
TV, SBT, Record, Globo e MTV) apresenta-
ram cases e exemplos de merchandising e 
de ações de branded content que tiveram 
sucesso em suas grades de programação. 

Bárbara Sacchitiello

Para divulgar sua nova linha de crédi-
to, o Itaú Unibanco decidiu experimentar 
uma nova mídia: a televisão móvel. Em 
ação desenvolvida pela F.biz, a instituição 
rodará um comercial de 30 segundos no 
canal TIM da TIM TV, hoje instalada em 
6,5 milhões de aparelhos no Brasil. Segun-
do Maria Silvia Ferreira, superintendente 
de marketing do Itaú Unibanco, a propos-
ta é buscar maior aproximação com os 
consumidores apostando na popularidade 
dos telefones móveis. “O celular é um dis-
positivo pessoal de comunicação e forma-
tos como este tendem a conquistar maior 
atenção do público. Com esta campanha, 
estamos ainda mais próximos de nossos 
clientes e nos comunicamos com eles de 
forma ainda mais pessoal”, diz.

Campanhas

Itaú Unibanco 
aposta na TV 
paga no celular

Malu Lopes: missão é envolver o 
telespectador de maneira sutil

Filme feito para a TIM TV

A TIM TV, de acordo com a operadora, 
atinge usuários das classes A, B e C de to-
das as idades e conta com cerca de 400 mil 
assinantes mensais. Além disso, os canais 
disponíveis podem ser acessados por meio 
de uma série de modelos de aparelhos 
não sendo restrita aos de tecnologia mais 
avançada ou aos smartphones e iPhones. 
“O celular precisa ter papel protagonista 
no mix de canais de comunicação diante 
dos números impressionantes de usuários 
e ao tipo de utilização desse meio. Além 
disso, é através de iniciativas como essa 
que o Itaú Unibanco se reafirma como o 
banco da tecnologia”, afirma Carol Alva-
rez, diretora de mobilidade e plataformas 
emergentes da F.biz.
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1435, p. 15, 15 nov. 2010.




