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Natura, Wella, Gatorade e Intelig são gigantes que apostam na eficácia diferenciada dessas 
inserções comerciais. Depois da experiência em "Mulheres Apaixonadas", da Rede Globo, a Natura 
resolveu voltar a apostar na estratégia de merchandising em novelas, agora por meio de 
"Celebridade". Nos últimos capítulos, um dos personagens da trama, Fernando Amorim 
(interpretado por Marcos Palmeira), foi para o norte do País para dirigir documentário sobre a 
biodiversidade brasileira e seu uso sustentável. A Natura aparece como fonte de informação do 
documentário, que mostra comunidades que cultivam as matérias-primas naturais usadas pela 
empresa.  
 
A fabricante de perfumaria e cosméticos, no entanto, não é a única empresa que nos últimos 
tempos escolheu esse tipo de merchandising para sua comunicação. Wella e Gatorade (marca da 
PepsiCo) já tiveram a marca inserida em "Celebridade" e a operadora Intelig Telecom ainda tem 
aparições programadas. Apesar de o forte do merchandising em novela estar concentrado na 
emissora carioca, SBT e Record também estão de olho na estratégia.  
 
De acordo com o diretor de marketing do SBT, Eduardo Barrieu, desde o início deste ano a 
emissora está trabalhando para que todas as novelas produzidas pelo SBT tenham inserções de 
merchandising. "Estamos criando oportunidades por meio de um trabalho conjunto entre os 
profissionais ligados à produção da novela e nosso departamento de marketing", conta Barrieu. O 
executivo explica que o fato de a novela ter o texto importado - a trama é apenas gravada no 
Brasil - não atrapalha essa estratégia. "São permitidas pequenas adaptações", explica Barrieu.  
 
O próximo trabalho em que o SBT pode conseguir merchandising é em "Deus por testemunha", 
título provisório da atração que, a princípio, terá texto mexicano (contrato com a Televisa) e 
produção brasileira. O projeto inicial era que a novela "A Outra", que estréia no dia 15 de março, 
toda dublada, fosse produzida no Brasil e já pudesse contar com merchandising.  
 
Para o diretor de marketing do SBT, o merchandising em novela é uma forma de a emissora 
conseguir obter uma receita maior, complementando os ganhos durante os intervalos comerciais. 
Entre os segmentos mirados pelo SBT, estão beleza, limpeza, saúde e até turismo. A empresa já 
havia feito um trabalho de decupagem do roteiro de "A Outra", segundo informa o diretor de 
marketing, para que pudessem ser analisadas as inserções durante a trama, mas a novela será 
importada. "Não temos uma tabela de preço definida. Um projeto é diferente do outro e com cada 
cliente é uma negociação específica", diz.  
 
A Record também quer dividir essa verba publicitária aplicada no merchandising de novela. 
"Metamorphoses", com texto e produção brasileiros, está programada para estrear no próximo 
domingo. A novela marca a volta da Record, após três anos, à dramaturgia. O diretor de 
marketing da Record, Marcus Vinicius Chisco, conta que a emissora está trabalhando com quatro 
cotas nacionais e uma cota local. Entre essas, está o patrocinador master, as Casas Bahia, para 
propaganda.  
 
Quanto ao plano de operação de merchandising, Chisco diz que reserva boas oportunidades para 
as empresas ligadas ao setor de beleza, em razão da história de "Metamorphoses". Apesar de 
esse ser um segmento bastante disputado, Chisco afirma que a Record está criando situações 
específicas e que devem agradar aos anunciantes.  
 
"Além disso, estamos investindo muito na produção. O custo estimado é de R$ 120 mil por 
capítulo", diz o diretor da Record. Para divulgar a sua novela a emissora está trabalhando numa 
ampla campanha de marketing, envolvendo jornal, revista e muitos outdoors. A Record informa 
que 12 projetos estão em fase de apresentação e mais dois estão em fase final de negociação, um 
com um banco e outro com uma fabricante de cosméticos.  



 
O professor de promoção da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Claudio Mello, 
explica que o merchandising não é uma estratégia nova. "No entanto, sem dúvida ela é 
vencedora, apesar de mais onerosa, pois envolve, entre outras coisas, o cachê do ator", diz o 
especialista.  
 
O professor considera que o principal desafio para as agências, anunciantes e emissoras é 
envolver o consumidor com sutileza. "Essa é a inteligência do merchandising de sucesso. Quando 
ele não é bem feito, o consumidor rechaça." Dentro do contexto de que a marca deve aparecer, 
Mello destaca o merchandising do banco Itaú. "A empresa utilizou a novela para divulgar o caixa 
eletrônico. Esse é um caso positivo, que agregou valor."  
 
Outro ponto levantado por Mello é quanto ao personagem que está envolvido com o 
merchandising. "A empresa quer o mocinho e não o bandido para representar a sua marca. O 
envolvimento do personagem e a associação de imagem são tão grandes que muitos atores nem 
aceitam fazer merchandising em novelas." Outro detalhe exposto por Mello é que o ideal é que a 
empresa não faça somente uma ação isolada, pois perde a efetividade.  
 
A Intelig Telecom, então, resolveu seguir a lição. A empresa programou 14 aparições na novela 
"Celebridade", a primeira experiência da operadora. "Tínhamos a intenção de aparecer em 
‘Mulheres Apaixonadas’, mas quando procuramos a Globo era tarde", diz a gerente de propaganda 
e mídia, Renata Guaraná. A ação é assessorada pela agência Giovanni,FCB. "Telecom é 
commodity, algo difícil de trabalhar em merchandising em novela. Por isso, na trama, criamos um 
jogo de perguntas e respostas patrocinado."  
 
Renata conta que o merchansiding é uma estratégia mais trabalhosa. "De um lado estão o 
anunciante e agência, que brigam por maior espaço. Do outro está a emissora, que se cerca de 
cuidados." A executiva diz que a ação já causou bastante "barulho" no mercado. "Mostramos que 
estamos vivos. Há um forte tom de credibilidade", conta Renata, lembrando que, apesar de não 
vender uma produto específico na novela, as ligações no call center da Intelig têm uma ativação 
imediata depois da aparição em "Celebridade".  
 
No caso da Wella, a inserção em "Celebridade" casou com a campanha que a empresa estava 
lançando para a marca de tinturas de cabelo Koleston. A assinatura da propaganda era: "Com 
Koleston você vira uma celebridade". A marca apareceu em anúncios e até numa reportagem da 
revista "Fama", editada na novela. "Foi uma estréia com excelente resultado", considera a gerente 
de marketing da Wella, Jacqueline DeMaison. A ação foi desenvolvida com a agência Dez 
Propaganda, do Grupo Newcomm. A conta da Wella agora pertence à Leo Burnett.  
 
A Natura, que sem tem a ação de merchandising mais ampla no momento, comprou espaço em 
"Celebridade" para 12 aparições. "Conseguimos inovar com a emissora e trabalhar crença e 
valores da Natura", diz o vice-presidente de negócios, Alessandro Carlucci. O executivo conta que 
na primeira experiência no merchandising em novela ("Mulheres Apaixonadas"), a Natura resolveu 
participou da vida de um personagem, transformando-o numa consultora. "Notamos, no ano 
passado, um aumento no interesse em nossa representação", diz Carlucci.  
 
As empresas não divulgam os seus investimentos e o tema custo, segundo o diretor de mídia da 
Y&R (fusão da Bates com Young & Rubicam), Claudio Barres, é de difícil discussão. "Se trabalha 
com um pacote de ações, mas não há uma tabela exatamente definida. Tudo depende da forma 
de visualização, contexto, enfim, há muitos fatores que influenciam no quanto o anunciante terá 
de pagar", diz Barres.  
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