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Os merchandisings na TV tratam os consumidores como se fossem "pessoas carentes, 
insatisfeitas e pouco críticas" e chegam a agredir o telespectador. Iludem ao fazer 
promessas milagrosas sem orientação ao público. Incoerências à parte, não é por 
causa disso, no entanto, que as pessoas deixam de comprar o produto oferecido pelas 
"merchandetes", as vendedoras da TV. 
 
A análise, obtida pela Folha, pertence a uma pesquisa qualitativa com grupos de 
donas-de-casa de São Paulo a respeito do teor dos programas femininos. Redes de 
televisão rebatem as críticas e afirmam que usam critérios para selecionar quem vai ao 
ar ou não. 
 
Houve, inclusive, fila de espera para empresas que queriam fazer merchandising de 
produtos em dezembro nesses programas dirigidos para a mulher. A TV cobra, em 
média, de R$ 4.000 a R$ 20 mil (varia segundo a rede) por 60 segundos de aparição 
nos shows femininos. Os desfiles de moda, que "comem" minutos da programação 
também são vendidos. Por 180 segundos, a TV Gazeta, por exemplo, cobra R$ 12 mil 
no vespertino "Mulheres". 
 
Outros dados mostram que é deficiente a fiscalização de entidade reguladora em cima 
das propagandas feitas durante esses shows da tarde e da manhã. Pesquisa da Folha 
no site do Conar (Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária) mostra que, em 
2004, de fevereiro a novembro, foram quatro processos contra empresas que fazem 
merchandising em programas na TV. Nenhuma dessas ações envolveu os programas 
femininos ou produtos para mulheres. 
 
Segundo a entidade, há dificuldades em manter a fiscalização, uma vez que esses 
programas são ao vivo -não há repetição em intervalos comerciais. Também há poucas 
denúncias por parte dos consumidores. 
 
O número total de processos em 2004 é referente a denúncias de consumidores contra 
merchandisings no Programa do Ratinho, do SBT, em programas de rádio e esportivos. 
O volume é também menor do que o verificado em 2003, quando sete processos foram 
abertos. Também nenhum deles envolveu os "shows" femininos da tarde e da manhã. 
Em todos, porém, o conselho solicitou alteração no merchandising -o Conar verificou 
omissão de dados ao telespectador e indução do consumidor a erro em certos casos. 
 
Quanto se paga 
Pesquisa realizada com quatro grupos de nove mulheres intitulada "Merchandising em 
programas femininos", coordenada pela ComSenso, entidade de pesquisa de mercado, 
e pelo Instituto Patrícia Galvão, uma ONG de estudos da comunicação, mostra críticas 
em relação a esse modelo de propaganda. 
 
As mulheres ouvidas, de 24 a 50 anos, das classes socioeconômicas B e C de São 
Paulo, dizem que se sentem "incomodadas" com a invasão de merchandisings nos 
programas para mulheres. Como forma de captar as impressões, foram analisadas 
pessoas que assistem a pelo menos dois programas na semana. 
 
As entrevistadas, porém, não deixam de assistir a propaganda mesmo se sentindo 
"agredidas" com as interrupções dos vendedores da TV. O conflito surge porque elas 



afirmam que chegam a adquirir mercadorias, ou ficam tentadas a fazê-lo, mesmo 
conscientes da situação. 
 
Marinês Rodrigues, superintendente de programação da Gazeta, esclarece que não 
teve acesso à pesquisa e que, portanto, não é possível concordar com a análise dos 
telespectadores. Afirma que o merchandising "é uma ferramenta de todas as 
emissoras e padrão de mercado e há um limite de inserções definido pela rede para 
não ser excessivo".  
 
A Rede TV! esclarece que adota alguns critérios para aceitar os anunciantes, informa 
em nota. "A emissora verifica os dados cadastrais da empresa. Quando for produto 
medicinal, só é veiculado quando o anunciante tem autorização do Ministério da Saúde 
e/ ou Vigilância Sanitária". 
 
A Folha acompanhou, na última quinta-feira, uma hora de programação do "A Casa é 
Sua" e do "Bom Dia Mulher", ambos da Rede TV!, e do "Mulheres", da TV Gazeta. Em 
60 minutos, foram inseridos de quatro a seis merchandisings em cada uma das 
programações femininas das TVs, cada um com duração de um minuto. Olga 
Bongiovanni, por exemplo, do "Bom Dia Mulher", apresenta de 15 a 20 ações por dia e 
embolsa R$ 1.000 por ação, em média. Os apresentadores ganham um cachê acertado 
com o cliente. 
 
São obrigados a tocar no produto, abri-lo e falar dele ao público. O cachê varia de 10% 
a 20% do preço total pago pela empresa para a rede de TV. 
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