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Ação pode custar até 284% mais do que a propaganda tradicional; especialistas vêem nova 
tendência. 
 
Durante o programa, a apresentadora pára e começa a falar das vantagens de determinado creme 
facial. Na novela das oito, uma rica empresária exalta as qualidades de uma marca de lingerie. 
Em poucos minutos, apresentadores, autores, atores e emissoras aumentam seus lucros com dois 
tipos de inserção em alta no mercado publicitário nacional: o merchandising e a propaganda 
testemunhal. 
 
Segundo emissoras e publicitários ouvidos, essas ações representam uma tendência na televisão 
mundial que é seguida pela televisão brasileira, uma vez que o telespectador tende a ficar menos 
na frente da TV durante os intervalos comerciais diante da crescente disputa entre emissoras e a 
grande oferta de canais. 
 
Diferentes das propagandas entre cada bloco de programa, essas duas inserções são 
caracterizadas pela maior absorção e interatividade com o público, segundo emissoras e 
publicitários ouvidos. 
 
No merchandising, o produto é anunciado dentro da obra de ficção, que pode ser um capítulo de 
novela, e se insere na proposta dramática do programa: os personagens, dentro da história, usam 
os produtos e falam das qualidades dele. 
 
A produção envolve roteiristas, atores e diretores, que ganham porcentagens sobre o custo da 
ação. No testemunhal, o apresentador fala do produto dentro do programa, usando seu prestígio. 
Marcus Vinicius Chisco, diretor nacional de merchandising da Record, acredita que essa tendência 
mundial faz com que o anunciante procure por exclusividade e por uma adequação entre a marca 
e o conteúdo da programação. 
 
"Empresas gigantes como Procter & Gamble procuram migrar verbas que antes eram da produção 
de comerciais para o relacionamento em ponto-de-venda e comprando espaços exclusivos." 
Chisco afirma que, além de atender à crescente demanda dos clientes por esse tipo de ação, a 
Record quer mudar sua imagem no mercado publicitário. 
 
"As pesquisas mostraram que o público não aceitava bem aquelas propagandas de "call center". 
Agora, buscamos uma nova identidade, queremos nos adequar ao que os grandes anunciantes 
querem." 
 
De acordo com dados divulgados pela Bandeirantes e Record, essas ações representam, em 
média, 16% do faturamento comercial total das emissoras e a previsão para este ano é de 
crescimento. Segundo a Record, no último ano, esse tipo de publicidade cresceu 60%. SBT e 
Globo não divulgam números. 
 
Custos maiores 
 
Segundo tabela divulgada pela agência de publicidade Africa, uma ação testemunhal pode 
representar custo até 284% maior do que uma propaganda no intervalo comercial normal e o 
cachê do apresentador pode chegar a 20% do valor total da ação. 
 
Esse é o caso do programa "Domingão do Faustão", que cobra R$ 360,74 mil por um testemunhal 
de 30 segundos e R$ 126,97 mil por um comercial com a mesma duração. A tabela prevê que a 
ação seja ao vivo, na linguagem do apresentador e respeite o limite de 80 palavras. 



O merchandising pode ter custo até 149% maior do que o do comercial tradicional. Uma inserção 
na novela "Cidadão Brasileiro" (Record), por exemplo, com duração variável, sai por R$ 300 mil, 
enquanto um comercial de 30 segundos custa R$ 200,9 mil. 
 
O valor é o equivalente ao gasto com cada capítulo da novela, que, segundo a emissora, consome 
entre R$ 150 mil e R$ 200 mil. A tabela da Africa não menciona os valores nas novelas da Globo. 
Luiz Fernando Vieira, sócio-diretor de mídia da Africa, afirma que a procura por esse tipo de 
propaganda não leva em consideração apenas critérios econômicos, mas principalmente aspectos 
ideológicos. Vieira diz que a principal preocupação é o valor que se quer atribuir ao produto. 
 
"É importante saber o que você quer para o produto. Se é inseri-lo no cotidiano do telespectador 
ou se somente apresentá-lo." 
 
Aprovação do artista 
 
De acordo com Marcelo Mainardi, diretor-executivo comercial da Bandeirantes, todas as ações, 
sejam de merchandising ou testemunhais, precisam passar pelo crivo do artista, que tem 
autonomia para negar a participação em determinada campanha. 
 
"Eles têm total liberdade para recusar uma proposta, como já aconteceu com o Gilberto Barros, 
que não gosta de falar de bebida alcoólica ou assuntos relacionados a jogos, por exemplo. Se o 
artista não se sentir bem, ou não acreditar no produto, não faz." 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 9 abr. 2006, Dinheiro, p. 14. 
 


