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A demanda dos anunciantes por es-
tratégias de merchandising só faz 

crescer. As agências percebem que seus 
clientes, cada vez mais, solicitam esse ti-
po de ação, um dos formatos clássicos 
da publicidade. Ele vem ganhando im-
portância nos planos de marketing por-
que hoje se busca a expansão das pos-
sibilidades de contato entre as marcas 
e seus públicos, o que acaba gerando 
mais faturamento para os veículos, ava-
lia Paulo Camossa Junior, diretor-geral 
de mídia da AlmapBBDO.

A opinião é compartilhada por Mô-
nica de Carvalho, vice-presidente de 
negócios da DM9DDB, que diz não ter 
dúvidas de que o merchandising vem 
ganhando mais espaço nas verbas. “Is-
so acontece porque, cada vez mais, o 
consumidor busca entretenimento. É 
a força do conteúdo. Quanto mais forte 
e mais relevante é o conteúdo, maiores 
são as chances de as marcas participa-
rem com comerciais, com patrocínios e 
também com merchandising”, destaca.

Alguns setores parecem casar me-

lhor, ou mais facilmente, com ações do 
gênero. Um dos principais é o de higie-
ne pessoal e beleza, o qual aparece em 
primeiro lugar no ranking, por setor, 
quanto ao montante de investimento em 
merchandising na TV aberta, segundo 
o Merchanview, estudo do Ibope Media 
que monitora as ações em programas 
nacionais em cinco redes de televisão.

“O segmento depende mais de uma 
figura pública, do visual de alguém. É 
bom lembrar que merchandising é um 
grande avaliador, uma assinatura, o en-
dosso de alguém”, afirma João Fernan-
do Vassão, diretor-geral da Publicis Red 
Lion. Produtos de consumo e serviços 
podem ter aproveitamento efetivo nes-
sas ações, justamente por possibilita-
rem a demonstração de uso com perfei-
ta adequação ao contexto do programa.

“Acreditamos que alguns produ-
tos e serviços tenham mais pertinên-
cia com o formato, sim, mas depende 
muito da mensagem que precisam pas-
sar na campanha”, pondera o vice-pre-
sidente de mídia da Dentsu, Alessan-
dro Visconde. Os segmentos que desen-
volvem promoções costumam utilizar 
bastante o merchandising para expli-
car a mecânica. “Percebemos um des-
taque do segmento automotivo em no-
velas nos últimos meses”, diz o execu-

Publicidade

A força do 
merchandising
Ações integradas ao conteúdo dos programas já são maioria  

Por Sandra regina da Silva

Maiores anunciantes em merchandising na TV aberta 
(janeiro a março/2013)

Ranking Anunciante Nº de ações Investimento (em mil)

1 Ambev 101 R$ 61.892

2 L'Oreal 66 R$ 51.157

3 Unilever 71 R$ 43.777

4 Divcom Pharma 213 R$ 36.467

5 Embratel 97 R$ 31.705

6 Panasonic 63 R$ 30.750

7 Top Therm 212 R$ 29.327

8 Móveis Kappesberg 47 R$ 28.601

9 Carrefour 26 R$ 27.596

10 Claro 93 R$ 24.569

Outros 3.011 R$ 1.002.264

Total 4.000 R$ 1.368.105
Fonte: Ibope Media/ Merchanview

Merchandising por tipo de programa (janeiro a março/2013)
Ranking Gênero de programa nº de ações investimento (em mil)

1 Auditório  1.236 R$ 674.202

2 Reality show  342 R$ 257.016

3 Feminino  1.027 R$ 115.447

4 Novela  133 R$ 96.574

5 Humorístico  178 R$ 75.442

Outros 1.084 R$ 149.425

Total 4.000 R$ 1.368.105
Fonte: Ibope Media/ Merchanview

Merchandising por tipo de ação (janeiro a março/2013)
Tipos Nº de ações investimento (em mil)

Ação comercial 2.642 R$ 609.427

Ação integrada 826 R$ 620.084

Estímulo visual 329 R$ 106.350

Insert de vídeo 148 R$ 20.461

Vinheta integrada 55 R$ 11.783

Total 4.000 R$ 1.368.105
Fonte: Ibope Media/ Merchanview

tivo da Dentsu. A questão é escolher o 
programa ou o projeto correto: se um 
produto estiver dentro do contexto, fi-
ca mais fácil desenvolver a ação (veja 
exemplos nos quadros).

Apesar dos bons resultados, entretan-
to, o recurso dificilmente se segura co-
mo uma ação isolada. “Como qualquer 
outro formato, ele funciona muito bem 
como uma composição ou sustentação 
de mix de meios e formatos que aten-
dem a necessidades específicas do brie-
fing da campanha”, afirma Visconde. Por 
outro lado, no merchandising não exis-
te a ditadura dos 30 segundos do inter-
valo comercial tradicional.

Dentro do contexto
As emissoras registram maior procura, 

principalmente, pela inserção de mar-
cas dentro das tramas. “Os campeões 
de demanda são os reality shows, mas 
ações nas novelas têm tido uma procu-
ra maior nos últimos anos”, revela o di-
retor nacional de merchandising da Re-
cord, Marcus Vinícius Chisco, ao apon-
tar aumento gradativo, nos últimos três 
anos, na demanda por ações integradas 
ao conteúdo editorial dos programas. 
“O endosso dos apresentadores (teste-
munhais) ainda tem grande apelo en-
tre os anunciantes, porém é certo que, 
a cada ano, o branded content ganha 
força principalmente entre as multina-
cionais”, completa Chisco.

No SBT, o mais demandado é o Pro-
grama do Ratinho, mas Eliana, Domin-
go Legal, Casos de Família, Raul Gil e A 
Praça é Nossa estão entre os campeões 
de vendas de merchandising, segun-
do Glen Valente, diretor comercial da 
emissora. Já na Band, os programas com 
maior procura por parte dos anuncian-
tes são CQC, Pânico e Jogo Aberto. Mar-
celo Mainardi, vice-presidente de co-
mercialização da Band, considera que 
a demanda mais forte “é por ação rotei-
rizada, dentro do conteúdo”.

Apesar do sucesso nesta seara que é o 

CQC vai de Pepsi e Gillette
A Pepsi está com o CQC, da Band, 

desde a sua estreia e ocupa a mesma 
posição: o patrocínio do quadro de 
maior repercussão do programa, o Top 
Five. Não é uma ação que começa e 
termina às segundas-feiras: ela tem 
continuidade ao longo da semana, na 
audiência do programa no YouTube 
e no compartilhamento nas redes 
sociais. O formato do Top Five, que 
permite exibir a marca uma série de 

vezes, imprimindo frequência à ação, 
também é decisivo. Outra que tem uma 
longa história com o CQC, é a Gillette, 
detentora de uma cota de patrocínio 
que permite a produção de vinhetas 
integrando a marca com o universo do 
programa. As vinhetas são produzidas 
seguindo a linha criativa das 
campanhas em veiculação do período, 
gerando sinergia entre os diferentes 
investimentos.
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Carrefour e suas ações no BBB13
O Carrefour foi em 2013, pelo terceiro 

ano consecutivo, o hipermercado oficial 
do reality show Big Brother Brasil, da 
Rede Globo, que garantiu a qualidade da 
alimentação oferecida aos participantes. 
Além disso, uma equipe de vigilância 
sanitária da empresa fiscalizava 
diariamente o local. Os brothers também 
tiveram a oportunidade de degustar 
produtos da marca própria da rede, 
como sorvete de abacaxi, biscoitos, 
iogurte, entre outros. Todas as ações 
de merchandising seguiram o conceito 
da nova campanha “Faz a conta, faz 
Carrefour”. O cenário era uma réplica em 
miniatura de um hipermercado real, com 
gôndolas, freezers e bancadas de frutas, 

legumes e verduras.
Novas dinâmicas comerciais foram 

apresentadas no programa. Os preços 
promocionais de produtos destacados 
no BBB nas noites de segunda-feira eram 
válidos nas lojas da rede em todo o Brasil 
na terça-feira. A ação Sinal Verde destacou 
os eletrodomésticos e eletrônicos. Oito 
totens com itens de última geração de 
marcas diversas foram posicionados ao 
lado de um totem com um giroflex verde e 
um botão. Os quatro últimos confinados da 
casa escolhiam dois totens e confirmavam 
pressionando o botão. O giroflex verde dos 
produtos se acendia. 

Os participantes ganharam televisores, 
tablet, ultrabook, câmeras digitais, 
filmadoras Full HD, minisystem e 
smartphone. Um dos totens trazia 
também uma surpresa: um cartão 
Carrefour com crédito de R$ 1 mil por 
mês, durante 12 meses. Como resultado 
do conjunto de ações, em janeiro e 
fevereiro a marca da rede varejista foi a 
mais lembrada entre os telespectadores 
paulistanos que assistiram ao reality 
show, segundo a pesquisa Painel de 
Retenção de Merchandising, do Datafolha.

Big Brother Brasil, Willy Haas, diretor da 
Central Globo de Comercialização, acha 
difícil citar os programas com maior de-
manda por merchandising, pois é neces-
sário observar a duração. “O maior vo-
lume está nas novelas, porque ficam no 
ar por 52 semanas”, explica. De acordo 
com Haas, essa é uma receita que não 
tem meta, porque a ação não pode ser 
invasiva, mas deve fazer parte da trama, 
seja com uma ou 15 inserções. Entretan-
to, ele confirma que há sempre uma de-
manda reprimida. “Tem de ser bom pa-
ra as duas partes”, completa.

Novas regras do Conar
Desde março de 2013, ações de mer-

chandising dirigidas ao público infan-
til em programas dirigidos ao target for-

Sazón e sua utilização prática no Hoje em Dia Jequiti, um presente em Carrossel
As ações de merchandising de Sazón 

realizadas no programa Hoje em Dia, 
da Record, fizeram parte da estratégia 
de comunicação da marca em 2012. 
Aproveitando a adequação do produto 
ao contexto do programa, foi possível 
mostrar a utilização de Sazón na prática, 
com ações integradas ao contexto, que 

A fabricante de cosméticos Jequiti 
fez três ações de merchandising na 
novela Carrossel, do SBT, buscando 
trabalhar a marca de forma discreta 
e real utilizando os personagens 
adultos mais populares da novela. Na 
primeira ação, veiculada em outubro, 
a professora Helena dá um presente 
para sua mãe. Na segunda ação, ela 
se maquia enquanto sua mãe passa 
loção no corpo e faz uma associação 
com o presente que ganhou da filha na 

permitiram explorar os dois produtos 
da marca: tempero e caldo em pó. 
Além dessas ações ao vivo, a marca 
patrocinou o quadro A Chef do Bairro, 
de abril e dezembro. O quadro consistia 
numa competição entre cozinheiras de 
várias regiões do País, para descobrir a 
melhor delas. 

primeira ação — uma cena comum do 
dia a dia. Na terceira e última, a mãe da 
personagem Valéria dá de presente ao 
marido o perfume Fiuk pelo aniversário 
de casamento dos dois. A ideia das 
ações era apresentar a marca por meio 
dos produtos, porém, de forma não 
agressiva. Na medição do Datafolha, 
a marca foi a segunda mais lembrada 
em ações de merchandising na novela 
no mês de dezembro (a campeão foi 
Lifebuoy, da Unilever).

O momento Guaraná Antarctica no BBB13
O Guaraná Antarctica participa do 

Big Brother desde 2009. Anunciante e 
agência sabem que, quanto mais a marca 
estiver inserida no contexto do programa, 
melhor será o resultado obtido. Como 
já participa há tempos, é preciso inovar 
no formato. Ao longo dos anos, Ambev 
e DM9DDB acumularam aprendizados 
importantes, como a descoberta de que 
associar o conhecimento da agência, 
no quesito de comunicação e da marca, 
ao conhecimento do telespectador e 

do conteúdo do programa são fatores 
fundamentais para o sucesso. Levando 
em conta a dinâmica da atração, foi 
criado o Momento Guaraná Antarctica 
— uma ocasião que deveria ser sempre 
prazerosa. Essa frequência, associada a 
outros momentos grandiosos, formaram 
o projeto deste ano. Ao lado de Carrefour, 
a marca alcançou a lideranças de recall 
de merchandising no programa em 
janeiro e ficou em segundo lugar em 
fevereiro, segundo o Datafolha.

mado por crianças (de zero a 12 anos) e 
adolescentes (de 12 a 18 anos) não são 
bem-vindas. O Conselho Nacional de Au-
torregulamentação Publicitária (Conar) 
definiu que a publicidade de produtos e 
serviços direcionada a esse público de-
ve se restringir aos intervalos e espaços 
comerciais. Esta é uma das novas regras 
que alteram a seção 11 do Código Bra-
sileiro de Autorregulamentação Publi-
citária. Há ainda a recomendação para 
que as ações não utilizem crianças, ele-
mentos do universo infantil ou outros 
artifícios para atrair a atenção.

O código não tem força de lei e a ade-
são às recomendações do Conar é vo-
luntária, mas as diretrizes da entidade 
são amplamente respeitadas pelo mer-
cado publicitário. Entretanto, o movi-

mento Infância Livre de Consumismo, 
o Instituto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec) e o Procon-SP conside-
ram que as regras do Conar, apesar de 
positivas, não são suficientes.

“O Conar é um órgão respeitado por 
nós e sua normatização será seguida”, 
avisa Glen Valente, diretor comercial do 
SBT, emissora que tem na novela infan-
til Carrossel um de seus maiores suces-
sos dos últimos tempos. Já o executivo 

da Record, apesar de reconhecer o lado 
nobre da medida — proteger crianças e 
adolescentes do consumo indevido — 
avalia que as novas regras ainda geram 
uma série de dúvidas. “Caberá aos veí-
culos, junto com os players que atuam 
neste segmento, um esforço conjunto 
para entender e atender às preocupa-
ções ali apresentadas, sem deixar de in-
formar o público os diferenciais de seus 
produtos”, acredita.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV aberta, São Paulo, p. 34-35, 29 abr. 2013.




