
UM NOVO OLHAR

Os limites do merchandising ou
quando o comercal quer ser co-autor

Causa um certo incômodo no
espectador quando sua persona-
gem preferida passa a perder mais
tempo perfumando-se com a água
de colônia de determinada marca
do que beijando seu amor ou lu-
tando por ele. Ou quando alguma
outra, geralmente da turma dos
bonzinhos, começa a freqüentar,
capítulo sim, capítulo não, a agên-
cia de um certo banco.

Mas é assim que funciona.
Quando o telespectador passa a
prestar mais atenção nessas tri-
vialidades do que na trama pro-
priamente dita, é a vitória do
comercial. O merchandising foi
eficiente. Na contramão, signifi-
ca que, quanto mais bem-suce-
didas são essas ações comerciais,
maiores são os riscos de desvir-
tuamento do produto mais bem-
acabado da TV brasileira.

Telenovela não é obra de
arte. Nem obra aberta, como o
pessoal do meio gosta de enfei-
tar. É sim um produto de entre-
tenimento diário, cuja função é
contar bem uma história para
levar a massa a acompanhá-la
por mais ou menos oito meses.
É o olhar desse público que se
vende ao anunciante.

O fato é que hoje não interes-
sa capturar esse olhar somente
nos arredores das tramas (nos
tais breaks), mas durante o de-
senrolar da novela. Isso é que for-
taleceu o merchandising nacional
a ponto de tomar o departamen-
to comercial das emissoras uma
espécie de co-autor de novelas.

Não é nova essa maneira de
vender. Hollywood faz uso do
merchandising há milênios, a
Coca-Cola que o diga. A juven-
tude transviada dos anos 60 foi
hidratada com abundância pelo
refrigerante e projetada para o
futuro distante por Ridley Scott
nos luminosos da Nova York do
cult Blade Runner (82). Como
nosso cinema nunca foi muito
consistente, a TV foi quem se

apropriou da arte que uma ex-
big brother meio boboca popu-
larizou como "merchan".

O pesquisador e doutor em
telenovelas Mauro Alencar regis-
tra no livro A Hollywood Brasi-
leira que a primeira ação formal
de merchandising em novela
aconteceu em 1972, quando as
bicicletas Caloi tornaram-se con-
dução dos jovens de O Primeiro
Amor, de Walter Negrão, na Glo-
bo. Foi assim que os então garo-
tos Marco Nanini e Nívea Maria,
entre outros, participaram ativa-
mente do lançamento de um
novo modelo Caloi.

Antes disso, no entanto,

houve quem se desse bem. O
ator Luís Gustavo, o protagonis-
ta de Beto Rockfeller (1968), de
Cassiano Gabus Mendes, com a
mesma esperteza de seu perso-
nagem, fez um acordo direto
com o anunciante e — para usar
a linguagem da época — embol-
sava um tutu cada vez que fala-
va no remédio Engov. E olha
que o bon vivant tomava mui-
tos porres na novela, não sem
antes cuidar da ressaca.

Em 1982 a atriz Eva Wilma,
uma das protagonistas da trama
Elas por Elas, também de Cassia-
no, foi incumbida de ensinar ao
telespectador como funcionava

o videocassete. Dessa maneira,
a personagem Márcia contrace-
nou muitas vezes com o "revo-
lucionário" equipamento.

Com o passar dos anos, es-
sas ações foram proliferando e
se sofisticando. A princípio,
agência e anunciante esperavam
a novela deslanchar para decidir
em qual personagem apostar.
Ser simpático ao telespectador
era (e é) condição sine qua non
para o personagem ser incumbi-
do da missão de defender a ca-
misa do produto. Assim, houve
atriz que passou uma novela in-
teira calçando e descalçando
Melissinha, passando cremes do

Boticário, vendendo Natura ou
falando ao celular quase que
ininterruptamente.

Hoje as possibilidades de in-
serção de marcas, produtos e
serviços na ficção diária da TV
são enormes. É invenção brasi-
leira transformar produtos em
enredos, ambientes, persona-
gens de novelas.

Tanto a loja de material de
construção de Maria do Carmo,
em Senhora do Destino, de
Aguinaldo Silva, quanto a Fran-
go com Tudo Dentro, de A Lua
me Disse, de Miguel Falabella
e Maria Carmem Barbosa, são
flagrantemente pontos-de-ven-
da construídos para receber in-
teressados em tornar seus pro-
dutos objeto de tomadas e con-
teúdo de diálogos. Mas há ca-
sos em que a invasão é mais
profunda. Começar de Novo, de
Antônio Calmon, a última no-
vela das 7 da Globo, ganhou
ambientações em uma platafor-
ma de petróleo e personagens
de macacão (importantes den-
tro da história) para atender
uma venda para a Petrobras.

Não vamos ser puristas. A TV
tem necessidade e todo direito
de inventar novas fórmulas para
faturar, mas quando o departa-
mento comercial começa a es-
crever até os diálogos da novela
é preocupante.

Em abril, o merchandising da
Globo ofereceu a um banco es-
tatal um pacote de ações na no-
vela A Lua me Disse que incluiu
desde a instalação de uma casa
lotérica no Beco da Baiúca (o
núcleo principal) à sugestão de
diálogos. Em uma delas, Assun-
ta (Elisângela) pega Ademilde
(Aríete Salles) conferindo o re-
sultado da loteria na internet.
Rola uma conversa que termina
com uma fala de Assunta: "Já
pensou se eu ganhar um dia?
Não vai para de chover garotões
na minha horta".

Fonte: Meio & Mensagem, ano 27, n. 1158, p. 49, 16 maio. 2005.




