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Limites do merchandising são ditados pelo perfil do consumidor. 
 
Usadas largamente no mercado publicitário, as ações de merchandising, cujo filão, no Brasil, são 
as telenovelas, devem obedecer alguns limites para serem eficazes. A escolha dos canais de 
comunicação é o primeiro detalhe a ser observado, levando-se em conta o público-alvo 
pretendido. Além disso, dosar o número de inserções e a forma como serão inseridas nas tramas 
de ficção (ou durante um programa de auditório) é exercício constante para áreas de marketing e 
agências de publicidade. 
 
Walter Sande, professor de Promoção de Vendas e Merchandising da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM-Rio), ressalta a importância de a empresa conhecer as 
expectativas de seu consumidor para, embasada nestes dados, escolher as formas de abordá-lo. 
O público que se quer atingir influencia diretamente na forma como a ação de merchandising será 
desenvolvida.  
 
"O espectador não costuma aprovar ações de merchandising em programas de TV que não sejam 
ficção. Estas aparições devem estar inseridas no conteúdo da trama de tal forma que o receptor 
da mensagem não se sinta invadido. Para que isso ocorra, é preciso analisar bem o programa 
escolhido e dosar as inserções. Assim, a ferramenta estará sendo bem utilizada pela marca", 
enfatiza Sande. 
 
Ação é forma diferenciada de chegar ao consumidor  
 
A marca de perfumaria O Boticário considera o merchandising uma forma diferenciada de acessar 
o consumidor. A empresa desenvolve estratégias para inserir seus produtos no contexto das 
tramas, de forma natural, como se fizesse parte do dia-a-dia da personagem, como ocorreu na 
novela "A Gata Comeu", de 1985, primeira ação de merchandising da marca na televisão. Na 
trama, a personagem da atriz Débora Evelyn era proprietária de uma loja do Boticário. Desde 
então, os resultados deste tipo de ação vêm sendo positivos para a marca.  
 
O Boticário atinge diversos objetivos com o merchandising: alavancar vendas, apresentar novos 
produtos e mostrar novas formas de uso de produtos já existentes. No entanto, a empresa não 
acredita na eficácia de ações de merchandising isoladas. Para comunicar seus conceitos de forma 
eficaz, é necessário um conjunto de ações que, de modo convergente, sejam cada vez mais 
interativas e estabeleçam diálogo das marcas com os consumidores. 
 
Para Fernando Dutra, gerente de Serviços de Comunicação de O Boticário, dosar estas atuações é 
uma missão difícil e escolher os canais de veiculação a serem utilizados nesta estratégia, uma 
tarefa primordial. No caso da teledramaturgia, não existe tanta flexibilidade para inserir ações de 
merchandising em todos os momentos. O que existe é uma tentativa de adequar história, 
personagens e enredo das telenovelas aos produtos que a marca pretende divulgar. 
 
"A escolha do canal das ações de merchandising passa por critérios como a audiência e a 
qualificação do programa, a adequação do mesmo ao nosso "target" e o valor da verba que temos 
para investir. Diferentemente do cinema, a teledramaturgia é uma obra aberta. Portanto, é 
necessário ficar o tempo todo atento à qualidade das ações que estão sendo desenvolvidas nela, 
como quais são seus impactos e se estão facilitando ou contribuindo para o processo de 
entendimento do conceito do produto", observa Dutra. 
 
Mauricio Borges, gerente de Propaganda da Natura, explica o objetivo do merchandising para a 
marca, também do setor de perfumaria e cosméticos. A primeira telenovela da qual a marca 
participou foi Mulheres Apaixonadas, em 2003.  



Os canais de veiculação utilizados pela empresa para esta estratégia costumam ser as novelas de 
maior audiência. O objetivo é dividir com os espectadores crenças e visão de mundo da empresa, 
para desenvolver empatia e simpatia entre a marca e este público.  
 
A comunicação da Natura com o consumidor tem caráter institucional. Portanto, não é voltada 
para a venda de produtos, mas sim para dividir a cultura e os valores da empresa com seus 
consumidores. Os produtos cujos conceitos serão trabalhados nas ações de merchandising são 
escolhidos de acordo com a trama e em conjunto com a agência de publicidade contratada e com 
a própria emissora. Assim, chega-se ao número de inserções necessárias para transmitir as 
mensagens desejadas de forma eficiente. 
 
"Entendemos que a ferramenta de merchandising é excelente para esta finalidade, por permitir 
uma exploração mais profunda dos temas. Os resultados não são medidos de forma direta. 
Porém, temos indicadores de pesquisas qualitativas e quantitativas que mostram que os temas 
abordados nas ações inseridas nas telenovelas são entendidos com grande facilidade e são muito 
lembrados pelo público", declara Borges.  
 
O merchandising também possui peso no mix de comunicação da operadora de celulares Claro. 
Segundo Roberto Guenzburger, diretor de marketing da empresa, as ações vão ao ar desde o ano 
passado. Já houve inserções tanto em programas de auditório como em telenovelas, como 
Malhação, Senhora do Destino, Domingão do Faustão, O Aprendiz, e, atualmente, na novela 
global Belíssima.  
 
A operadora aposta neste tipo de publicidade visando a aproximar-se do público-alvo. A 
proximidade do consumidor torna o merchandising uma ferramenta didática, que ensina a lidar 
com os produtos e mostra as vantagens em relação à concorrência. O investimento destinado a 
esta finalidade não é divulgado pela empresa, mas Guenzburger afirma que as ações têm retorno 
e contribuem com o posicionamento da marca. 
 
"A Claro vem se consolidando e crescendo cada dia mais. No último trimestre, a empresa 
registrou quatro pontos percentuais de alta no levantamento que calcula o índice de 
reconhecimento da marca, dados de pesquisa aferidos pela própria empresa", avalia Guenzburger. 
 
Conceito é adaptado aos trópicos  
 
Embora a maioria dos conceitos de marketing no Brasil seja importado dos Estados Unidos, nem 
sempre a incorporação dos termos é literal. A conceituação de merchandising, por exemplo, gera 
confusões por aqui. Para os americanos, o termo significa planejar e operacionalizar atividades 
que se realizem em estabelecimentos comerciais. Em poucas palavras, são simplesmente ações 
de marketing nos pontos de venda. No entanto, no Brasil, a denonimação ganhou novo sentido, 
sendo reconhecida por profissionais como inserções publicitárias indiretas em tramas de TV ou 
cinema - que, nos Estados Unidos, é chamada de "product placement". 
 
O objetivo básico da ferramenta se manteve com as adaptações: expor ou apresentar o produto 
ou serviço anunciado de forma sutil e sem exageros, para criar impulsos de compra na mente do 
consumidor ou usuário. As empresas continuam conseguindo um efeito positivo sobre as ações 
deste nível, aumentando as compras por impulso.  
 
Para Walter Sande, professor de Promoção de Vendas e Merchandising da Escola de Propaganda e 
Marketing (ESPM-Rio), o jeito que o brasileiro usa a ferramenta foge do conceito considerado 
apropriado, mas nem por isso os resultados alcançados diferem. "No mercado brasileiro, as ações 
de inserções em programas de TV passaram a se chamar merchandising", diz o professor. 
 
 
 



Ação pode ser mais ou menos explícita  
 
Programas de auditório e de teledramaturgia possuem audiências diferentes e, portanto, exigem 
formatos diferentes de ações de merchandising. O nível sociocultural e a renda dos espectadores 
de cada audiência não podem ser considerados iguais pelos anunciantes. A forma de abordar cada 
um destes segmentos da sociedade deve ser estudada anteriormente. Daí, a necessidade de 
determinar previamente o público que será atingido.  
 
"Em programas de auditório, o merchandising é explicito. Já em novelas, existe cuidado especial 
com o tratamento dado à mensagem, para que seja recebida pelo receptor de uma forma 
camuflada, menos comercial, inserida na trama da forma mais natural possível. Dependendo do 
canal de comunicação utilizado, o público não gosta de se sentir parte da máquina comercial de 
uma empresa", ratifica Walter Sande, professor de Promoção de Vendas e Merchandising da 
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Rio).  
 
Para Fernando Dutra, gerente de Serviços de Comunicação de O Boticário, a dosagem de 
inserções de merchandising tem a ver com o perfil do público espectador. "Os canais de 
comunicação são escolhidos levando em consideração o impacto do veículo nos espectadores. 
Portanto, quando bem planejado e executado, esta prática se torna uma ferramenta excepcional 
para se atingir os objetivos almejados. Não apenas para a ação em si, mas para toda a estratégia 
de mídia prevista para a marca", conclui Dutra.  
 
Diante da estratégia de mídia como um todo, o merchandising deve ser associado a vários 
recursos ao mesmo tempo, formando um plano de comunicação integrado e eficiente. "No 
entanto, as escolhas dependem da verba de investimento destinada ao marketing", pontua Sande. 
O professor explica porque as mensagens do merchandising devem ser sutis. 
 
"O espectador paga com o seu tempo para assistir programas e novelas. Por isso, ele dá mais 
valor para o merchandising menos explícito. Não existe fórmula mágica para se utilizar a 
ferramenta. Depende do tamanho da verba, da atitude da concorrência, do produto ou serviço 
que será trabalhado, enfim, de vários fatores. O que não pode ser deixado de lado é o triângulo 
fonte, meio e receptor. Todos estes pontos têm que manter uma consonância", conclui Sande. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 maio 2006, Carreiras, p. B-8. 
 


