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Lançamento da nova temporada americana em Nova York é marcado por mais ofertas 
"intrusivas" aos anunciantes 
 
Anunciantes e agências afirmam que as inserções tentam ser minimamente invasivas; alguns 
roteiristas e diretores têm reclamações  
 
Por décadas, as redes de televisão aberta convidaram os anunciantes a comprar tempo nos 
intervalos comerciais de seus dramas, comédias e outros espetáculos. Na semana passada, 
enquanto apresentavam as grades de programação de seus horários nobres para a temporada 
2006/7, elas trabalhavam com igual afinco para promover oportunidades publicitárias dentro 
de seus programas. 
 
Essas oportunidades surgem em forma daquilo que se tornou conhecido nos EUA como 
"branded entertainment" [entretenimento de marca] ou "merchandising" no Brasil. Elas 
incluem menções a marcas em diálogos, colocação de produtos em cenas de maneiras que os 
tornem visíveis aos telespectadores e oferta de participações para os anunciantes na trama 
dos programas, seja por meio de uma dona de casa desesperada exibindo as virtudes de um 
Buick em um shopping ou de um concorrente do programa "O Aprendiz" tentando vender um 
novo sabor da pasta de dentes Crest. 
 
O objetivo da integração de produtos é expor a publicidade aos telespectadores de maneiras 
que sejam mais difíceis de ignorar ou eliminar do que os comerciais tradicionais. Aparelhos 
como os gravadores digitais de vídeo, que eliminam os comerciais da programação da TV, e 
iPods tornam mais fácil do que nunca evitar ou ignorar as ofertas comerciais em formato 
convencional. 
 
Ainda que a integração de produtos esteja disponível há anos, ela teve papel mais importante 
nas apresentações das redes de TV aos potenciais anunciantes durante a semana passada, de 
pré-lançamento de seus novos programas. O nome deriva do fato de que as redes de televisão 
estão promovendo a programação que lançarão no início da nova temporada, em setembro, e 
esperam fechar acordos publicitários com patrocinadores e anunciantes. 
 
As redes que até agora dedicaram parcela substancial de suas apresentações à integração de 
produtos são a My Network TV, um novo empreendimento da News Corp., e as redes da 
Univision Communication, dirigidas aos telespectadores hispânicos. 
 
Ruídos 
 
"Com os comerciais perdidos em meio ao ruído, e os telespectadores cada vez mais dispostos 
a mudar de canal, essa é mais uma maneira de expor os seus produtos", disse Shari Anne 
Brill, vice-presidente e diretora de programação da Carat USA, em Nova York, parte da agência 
de mídia Carat, controlada pelo Aegis Group. 
 
"Para as redes, a prática representa uma oportunidade de criar fonte adicional de receita", 
disse Brill. Isso é particularmente importante para as redes abertas, que ao contrário do setor 
de TV a cabo, não obtêm receita com assinatura. 
 
O debate quanto às considerações éticas envolvidas na integração de produtos começou 
praticamente no mesmo momento em que a prática foi adotada. Os críticos consideram que a 
técnica seja invasiva e se preocupam com a possibilidade de que os patrocinadores venham a 
influenciar o conteúdo dos programas nos quais seus produtos aparecem. 
 
Os anunciantes e as agências de mídia e publicidade, de sua parte, dizem que tentam respeitar 
a sensibilidade dos telespectadores. Se um anunciante exagera, "para o consumidor isso pode 
parecer uma agressão, um ataque", disse Brill, acrescentando que o objetivo é evitar ao 
máximo "pegar pesado". 



Os roteiristas que escrevem episódios das séries e o sindicato que os representa vêm 
expressando forte oposição à integração de produtos. Reforçaram sua oposição pública à 
prática em uma entrevista coletiva, na quarta-feira. 
 
Sete roteiristas e produtores participaram de uma entrevista coletiva no hotel Le Parker 
Meridien, em Manhattan, patrocinada pelo sindicato Writers Guild of America. A intenção era 
notificar anunciantes e executivos sobre uma tendência que descreveram como intrusiva e 
inimiga da criatividade. Para reforçar seus argumentos, exibiram trechos dos exemplos que 
consideram mais ostensivos, em "reality shows" como "Extreme Makeover Home Edition" e 
séries dramáticas como "7th Heaven". 
 
Anel no biscoito 
 
Em um dos trechos exibidos, um ator esconde o anel com que pretende pedir a namorada em 
casamento no recheio cremoso de um biscoito Oreo. 
 
"Se eu fosse o criador dessas séries, sentiria necessidade de um banho depois de assistir a 
cenas como essas", afirmou Marc Cherry, que concebeu "Desperate Housewives" para a rede 
de TV ABC. 
 
Os roteiristas não apresentaram exigências específicas, mas disseram desejar maior 
envolvimento no processo decisório quanto à integração de produtos em seus programas. 
 
O dinheiro também é um fator importante. Ainda que o presidente da unidade regional do 
sindicato, Patric M. Verrone, tenha dito que "não se trata apenas de remuneração", muitos 
roteiristas querem uma parcela da receita gerada para as redes pela integração de produtos. 
 
E essa receita só tenderá a subir, se os anunciantes decidirem aproveitar todas as 
oportunidades que lhe foram oferecidas durante a semana de pré-lançamento. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 21 maio 2006, Dinheiro, p. B21. 


