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Invista, dona da marca Lycra, quer elevar vendas entre 10% e 12% com ação em novela da 
Globo. 
 
Lembra da Lolita e do Airton Rodrigues tomando uma cerveja Antarctica durante o "Almoço com 
as Estrelas", na extinta TV Tupy? Pois é, o bom e velho merchandising existe desde os primórdios 
da televisão e, embora custe mais caro - até 10% mais - que um filme publicitário de 30 
segundos, e de ser apontado como uma fórmula desgastada por alguns executivos da área, a 
importância dessa ferramenta pode ganhar novo impulso por conta das recentes novidades 
tecnológicas - como o TIVO, aquele aparelho pelo qual o telespectador recebe o programa que 
deseja no horário que escolher e sem a interrupção de propaganda. 
 
"A procura pelo merchandising aumentou em mercados como Estados Unidos e Europa, onde esse 
tipo de tecnologia está mais acessível ao consumidor. Naqueles mercados, os grandes 
investidores em publicidade buscam ações de merchandising como alternativa à programação sem 
intervalo comercial", afirma o diretor nacional de merchandising da Rede Record, Marcus Vinicius 
Chisco. 
 
O diretor geral da agência de publicidade Lew,Lara, Márcio Oliveira, aponta os dois lados da 
moeda. Para ele, o lado negativo é que a fórmula do merchandising sofreu um desgaste nos 
últimos anos. "O nome está desgastado, remete a um apresentador empurrando toda a sorte de 
produtos". Por outro lado, diz ele, a eficiência da ação está exatamente em conseguir eliminar o 
"efeito controle remoto" e captar a atenção do telespectador no momento em que ele realmente 
está concentrado na programação. 
 
Dentre os clientes da Lew,Lara está a fabricante de cosméticos Natura, que fez sua primeira ação 
de merchandising em novelas em 2003, com "Mulheres Apaixonadas", da TV Globo. De lá para cá, 
não parou mais e estreou ontem junto com o novo folhetim do horário nobre global, "Belíssima". 
"O principal cuidado com esse tipo de ação é o de entrar na narrativa sem que o consumidor se 
sinta agredido", afirma o publicitário. 
 
E é exatamente para tomar esse cuidado que há pelo menos seis meses que a TV Globo informa, 
ao final de cada programa, o nome de todos os produtos anunciados naquela edição. "É 
importante para que o telespectador saiba exatamente o que é uma ação comercial. É um cuidado 
a mais da nossa parte", afirma o diretor da Central Globo de Desenvolvimento Comercial, Marcelo 
Duarte. 
 
Para ele, mais importante do que vender um produto, o merchandising é útil na comunicação de 
mensagens ou para a construção de marcas. 
 
Não só. O grupo norte-americano Invista Koch Industries dono de marcas como Lycra, Tactel e 
Teflon entre outras, resolveu usar a ferramenta, também na nova novela da TV Globo, com a 
expectativa de aumentar suas vendas entre 10% e 12%, durante o período em que "Belíssima" 
estiver no ar. "A novela pega datas importantes como Natal, Dia da Mulher, das Mães e dos 
Namorados. Além disso, é uma boa forma de aproximarmos ainda mais nossa marca do 
consumidor final", afirma Fabianne Pacini, gerente de comunicação da Invista. 
 
Já para as emissoras de televisão, o merchandising é um importante reforço no faturamento. Na 
Rede Record, até 1995 as inserções durante a programação eram gerenciadas por uma divisão, 
mas há dois anos o merchandising virou uma diretoria na estrutura comercial da emissora. O 
titular da diretoria nacional de merchandising da Record, Marcus Vinicius Chisco, diz que hoje o 
setor responde por 12% da receita publicitária da emissora. 
 
A meta da Record, diz ele, é tornar sua recém-criada área de dramaturgia tão rentável em 
merchandising quanto é seu atual campeão de inserções - o apresentador Milton Neves, do 



programa esportivo "Terceiro Tempo". "Estamos fazendo tudo com base no que é feito na TV 
Globo. Eles são o nosso referencial", diz Chisco. 
 
Segundo ele, a novela "Prova de Amor", no ar desde 24 de outubro, prevê 50 ações de 
merchandising em 140 capítulos. O executivo diz que algumas inserções já foram vendidas, mas 
não informa para quais anunciantes. 
 
Quanto mais dramaturgia e produção própria têm as emissoras, maior é o espaço para ações de 
merchandising, segundo Cláudio Santos, diretor comercial do SBT - onde o merchandising 
responde por 5% da receita publicitária. Ele diz que há pouco tempo havia certo preconceito de 
agências e anunciantes em lançar mão dessa ferramenta e que só recentemente passaram a 
incluir o merchandising com mais freqüência em seus planos de mídia. 
 
"Muitas vezes o anunciante precisa do 'aval' de uma personalidade e um apresentador com 
empatia e credibilidade junto ao público e o merchandising atende a essa demanda", observou o 
executivo do SBT. 

 
 
Leia Mais 
 
Depois da TV, marcas aparecem em livros, jogos e teatro 
The Economist   
 
No começo da série de TV "Lost", sobre um grupo de sobreviventes de um acidente aéreo em uma 
ilha do Pacífico, uma maleta prateada fabricada pela Zero Halliburton ganha destaque central. Não 
importa o que os personagens tentem fazer para forçar a abertura da maleta, apenas a chave da 
trava finalmente revela seu conteúdo. Este é o tipo de inserção de um produto na mídia pelo qual 
se poderia morrer para conseguir. 
 
Em 2004, o valor envolvido em merchandising - propagandas não declaradas explicitamente, por 
meio da inserção de produtos no meio das tramas - na TV dos Estados Unidos cresceu 46%, 
segundo a PQ Media uma empresa de pesquisa de mídias alternativas. No total, além da TV, 
acrescentando também filmes, revistas, videogames e música, os valores envolvidos somaram 
US$ 3,5 bilhões em 2004. O presidente da rede de TV CBS, Leslie Moonves, disse recentemente 
que logo cerca de 75% dos programas roteirizados em horário nobre terão merchandising. 
 
O crescimento é sustentado pelo maior número de anunciantes que começa a reconhecer que a 
prática ajuda a vender suas marcas e, por outro, porque as redes de TV estão desesperadas por 
dinheiro extra, já que alguns de seus anunciantes tradicionais aderem à internet e a outras 
mídias. 
 
Quando a rede de TV britânica Channel 4 começou a exibir "Lost" em agosto, precisou decidir o 
que fazer sobre a pasta de executivo, porque mostrar produtos na televisão em troca de dinheiro 
é na maior parte das vezes ilegal na Europa. No final, deixou as cenas, concluindo que os 
espectadores britânicos não reconheceriam o produto e que havia um merchandising. Tais dilemas 
irão desaparecer. A Comissão Européia vai alterar suas leis, para permitir o merchandising. 
Aceitou os argumentos dos produtores de TV de que essa é uma importante fonte adicional de 
financiamento. 
 
O fenômeno não é novo. Nos anos 30, a Procter & Gamble começou a transmitir novelas na rádio 
apresentando seus sabões em pó. As marcas de cigarro usam filmes e programas de TV há muito 
tempo para conferir glamour ao fumo. Agora, os anunciantes estão abrindo seu caminho de uma 
forma mais agressiva. Isso vem ocorrendo porque eles começam a duvidar da eficiência dos 
comerciais de 30 segundos. Os espectadores cada vez mais estão usando gravadores de vídeos 
para livrar-se dos comerciais ou estão pagando por conteúdo que venha sem anúncios. 
 



A Comissão Européia em breve vai alterar suas leis, para permitir a inserção de produtos nos 
programas de TV. 
 
Até livros vêm com inserção de produtos hoje em dia. Musicais da Broadway também. Os jornais 
vêem-se sob pressão para fazer o mesmo, mas em sua maioria estão se abstendo. Na semana 
passada, a Sociedade Americana de Editores de Revistas decidiu não mudar suas regras, 
impedindo que as revistas reduzissem a diferenciação entre conteúdo e propaganda, como os 
anunciantes esperavam. 
 
Na indústria cinematográfica, vários acordos são feitos em troca de dinheiro ou de grandes 
investimentos em marketing no filme. Os anunciantes estão cada vez mais exigentes. Eles não 
querem apenas ver seu carro no filme, diz o diretor de merchandising de um estúdio, ele exigem 
entradas para a estréia e que os astros sejam fotografados em frente a placas de suas marcas. 
 
Na TV, o setor de merchandising que mais cresce, as redes e os anunciantes tentam elaborar um 
modelo de negócios mais estruturado. Muitos acordos são feitos na base da troca. Um anunciante 
concorda em gastar mais em comerciais de 30 segundos em determinado programa em troca da 
inserção do produto. 
 
O segredo está em descobrir quando vale uma inserção. Hoje, ninguém sabe como calcular o 
valor. Até agora, o efeito parece ser maior quando o merchandising é acompanhado de anúncios 
tradicionais. A Coca-Cola Company pesquisou que o índice de memorização de seus anúncios 
durante "American Idol", um "reality show" recheado de inserções de produtos da empresa, foi 
49% maior do que em outras produções. 
 
Umas das principais variáveis, diz Alan Gould, co-executivo-chefe da IAG Research, uma empresa 
que monitora o setor de publicidade, é quantos outros produtos são inseridos no programa. Em 
alguns há tanta bagunça de marcas que o valor de cada uma pode ser limitado. Outro fator é se o 
personagem central toca o produto ou se apenas aparece como pano de fundo. 
 
O segredo está em descobrir exatamente quando vale uma inserção. Atualmente, ninguém sabe 
como calcular o valor. 
 
O merchandising é mais arriscado do que a publicidade tradicional. Neste ano, a Unilever inseriu a 
marca Dove em "O Aprendiz" e os candidatos tinham elaborar uma campanha publicitária do 
produto. Os executivos da Unilever ficaram preocupados quando uma das equipes chegou com 
uma idéia cheia de conotações sexuais. 
 
Algumas pessoas acham que a prática de merchandising deveria ser proibida ou, no mínimo, 
revelada nos créditos no final do programa. A Comissão Européia aceitará inserções de produtos 
em programas de ficção, mas não em telejornais ou programas factuais. Também exigirá que as 
redes comuniquem quando o fazem. A Federal Trade Comission, que regulamenta o setor nos 
EUA, rejeitou um pedido de um grupo chamado Commercial Alert para obrigar a divulgação das 
informações. 
 
A maioria das pessoas não se importa em ver conteúdos cheios de produtos, desde que isso seja 
feito com habilidade. Alguns programas, que exageraram em inserções inadequadas, afastaram 
espectadores, como "The Restaurant", da NBC em 2003 e 2004. 
 
O merchandising ainda é uma pequena fonte de receita para as empresas de mídia e 
desaparecerá rapidamente se houver suspeitas de que prejudica a audiência. Mas, quanto mais 
habilidosos forem os anunciantes, menor a probabilidade de que isso ocorra. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 nov. 2005, Tendências & Consumo, p. B4. 
 
 


