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‘Nunca recebi reclamação’, dizSilvio deAbreu
Apesar do planejamento, closes em rótulos de produtos são comuns nomerchandising das novelas

No dia 4, Belíssima estava toda
voltada para o dramada perso-
nagemTaís (Maria Flor). O na-
moradoNarciso (Vladimir Bri-
chta) descobrira que ela traba-
lhoucomoprostitutanaGrécia.
Lá pelas tantas, ele está saindo
para trabalhar e recebe conse-
lhos dos pais, Katina (IreneRa-
vache) e Murat (Lima Duarte).
No fim da conversa, a mãe diz
“levaarevistaparaasmoçasda
academia e diz que refil é mais
barato”,referindo-seaosprodu-
tosdeumaempresadecosméti-
cos, forteanunciantedanovela.
Quemãe insensível é essa?

“Só entra merchandising
nesta ou emqualquer outra no-
vela com a aprovação do au-
tor”, explica o autor de Belíssi-
ma, Silvio de Abreu, enfatizan-
doquenunca recebeu reclama-
ção da audiência sobre a inser-
ção de anúncios nas suas tra-
mas. “As ações sãodesenhadas
pelaequipedecriação juntoaos
autores, antes de os capítulos
seremescritos, de formaque fi-
quembemintegradasetenham
uma função dramatúrgica. O
critério principal é a adequa-
ção”,completaodiretordaCen-
tral Globo de Desenvolvimento

Comercial,Marcelo Duarte.
O problema é que diferente-

mente do cinema, onde um fil-
meeseumerchandisingpodem
sertodosplanejadosantesdese-
remfilmados,nãohá tanto con-
trole das novelas, que funcio-
namcomo“obrasabertas”. “As
açõessãocalculadasparaentra-
remdemaneira natural dentro
dastramas.Seàsvezes issonão
acontece é por pura falta de ta-
lento de quem escreve, repre-
sentaoudirige”,observaSilvio.
A Globo mantém os núme-

ros desse tipo de anúncio mui-
to bem guardados. Não diz

quantocusta,maséclaroqueé
muito mais caro do que um
anúncio comum. Os profissio-
nais envolvidos, entre atores e
o autor, têm uma remunera-
ção extra e podem se negar a
fazer – mas não há relatos de
algumque tenha se recusado a
oferecer os produtos.
A emissora não confirma

também se uma novela com
maior audiência acaba tendo
mais merchandising – mesmo
assim, isso é óbvio. “A novela
que detém o maior número de
contratos até hoje éGuerra dos
Sexos (1983), de minha autoria,
fato, aliás, bastante explicável
porque a história se passava
em uma loja de departamen-
tos.Eusemprepreferimostrar
produtos reais a fictícios, por-
que ajuda na aproximação do
público coma verossimilhança
que a trama necessita junto ao
público”, conta Silvio. ● P.V.

Profissionaisdastelaspercebemqueépossívelusarcoerênciaeatésutilezaao
casaroroteirodeumfilmecomasexigênciasdaempresapatrocinadora
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NuncanoBrasilpublicidadeeci-
nema estiveram tão ligados co-
moprometemestarno filmePo-
laróidesUrbanas,aestréiadeMi-
guelFalabellanadireção.Apro-
dução é uma aposta alta da LC
Barreto, que vai usar pela pri-
meira vez o conceito de mer-
chandisinginteligente,desenvol-
vidoporumaempresaespeciali-
zada,aLiga.“Obommerchandi-
singéaquelequevocênãoperce-
be, mas absorve. É aquele que
deixaadúvida ‘seráqueesse ca-
ra pagou para estar nesse fil-
me?’”, explica um dos donos da
novaempresa,MaurícioMotta.
Seaproduçãoforamericana,
nomaiormercadodeentreteni-
mentodomundo,arespostapa-
ra a pergunta de Motta é “sim,
pagou e muito” – mesmo se o
filme for independente. “As
marcas e o entretenimento se
alimentamhá30anosnosEsta-
dosUnidos”,diz.Eleabriuaem-
presa em setembro do ano pas-
sado, e jámovimentou R$ 2mi-
lhões só no projeto deFalabella
– em “dinheiro bom”, ou seja,
semincentivofiscal.“Éumacoi-
sa que está havendo no mundo
todo: amigração das verbas de
publicidade das empresas para
osconteúdosdramáticos, noci-
nema e na TV”, diz o produtor
Luiz Carlos Barreto.
Para quemacha que omode-
lo pretende corromper o cine-
ma, Maurício Motta diz que é
justamente o contrário. Subli-
nha que o esquema de trabalho
envolve totalmente o autor do
roteiro e o diretor, que esco-
lhemascenasondeserãoinseri-
dasasmarcasemparceria com
agências de publicidade. “A
idéiaérespeitartantoodonoda
história quanto o dono da mar-
ca”, garante. “Precisamos con-
vencerasmarcasabancaremo
cinema nacional sem que isso
leve a closes exagerados nos lo-
gotipos delas.”
Com a ajuda de estudantes
de cinema daUniversidade Fe-
deral Fluminense, a Liga tem
umbancodedadoscomquase2
mil exemplos de bommerchan-
dising, colhidoentreproduções
para o cinema e para a TV de
vários países, do período de
1930 a 2004. Não émuito difícil
imaginar que os americanos
são os que melhor fazem a jun-
ção entre marca e conteúdo, a
pontodeotelespectadornãosa-
ber se o que está vendo é um
anúnciooualgoquefazpartedo
modo de vida do personagem.
Nessesentido,umdosmelho-
rescasoséo seriadoSexand the

City, que vendeu todo tipo de
produto durante os seis anos
quefoiaoar.Umdeles–ToMar-
ket, ToMarket, que inaugurou a

sexta temporada – é uma cam-
panhaencomendadapelaBolsa
de Valores de Nova York, na
tentativadeaumentarapartici-

paçãodemulheresnacomprae
venda de ações. Carrie (Sarah
Jessica Parker) é convidada a
inauguraropregãonaabertura

de capital do jornal em que tra-
balha, e todooepisódioensina–
ela e suas amigas – a investir na
vida e nos negócios. As ações

em torno dessa idéia são tão
bemconduzidasquepassamco-
mo elementos do roteiro.
Jánocinema,é impossível es-
quecera cenadeDeVoltapara o
Futuro (1985) em que, viajando
pelo passado, o personagem
Marty(MichaelJ.Fox)échama-
dodeCalvinporumagarota,que
viuonome inscritona suacueca
– um jogo com a marca Calvin
Klein e o antigohábito dasmães
debordaremosnomesdosmeni-
nos nas roupas . Mais recente,
Sideways (2004) foi quase todo

bancado por uma marca de vi-
nhos. O retorno não poderia ser
melhor: o consumo de vinho su-
biu40%nosEstadosUnidos.
A primeira ação do filme de
Falabella deve ser lançada de-
poisdaCopadoMundo,nosme-
ses que antecedem sua estréia,
prevista para janeiro. Vai ser a
escolhadonome(PolaróidesUr-
banas é um título provisório),
feitaporusuáriosdeumaopera-
dora,pormeiodemensagemde
texto do celular. E, da própria
saladecinema,ousuáriovaipo-
der baixar em seu aparelho as
fotosdeumadas cenasdo filme
–quandoapersonagemdeArle-
te Salles se mete numa confu-
são. Além disso, os figurantes
queparticipamdacenasãofun-
cionários da empresa, escolhi-
dos num sorteio interno.
PolaróidesUrbanas é baseado
napeçaComoEncherUmBiquíni
Selvagem, escrita por Falabella,
e fala de maneira divertida so-
bre neurose na cidade. Um dos
personagensétãoapegadoaseu
carro novo, que passa horas po-
lindo e limpando, sem tirá-lo da
garagem. Aí, entra o modelo de
carrodeoutropatrocinador. “O
carroéumpersonagemdahistó-
ria.Esetemosdeusarumcarro,
nãohámotivoparanãousarmos
ummodelo patrocinado”, argu-
mentaBarreto.
É previsível que esse tipo de
merchandisingváprovocarpo-
lêmicas sobre a intervenção da
publicidade no cinema. Barre-
to, entretanto, prefere pensar
que é umamaneira deo cinema
se sustentar, a médio prazo,
semaajudadogoverno. “Sóva-
mos ter 30 roteiristas bons no
Brasil quando pudermos ban-
carodesenvolvimentodotraba-
lho deles”, dizMotta.●
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POLARÓIDESDECELULAR–Cenasdo filmedeFalabella, queserão transmitidaspelapatrocinadora:os figurantessão funcionáriosdaempresa
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