
ALÉM DO INTERVALO • Faturamento das TVs com merchandising cresce 40% no ano

Propaganda
avança na
programação
Paula Ganem

A disputa pelo consumidor
rompeu os limites do
plim-plim. No Brasil, os es-
pectadores vêem a divulgação
de marcas dentro dos próprios
programas se multiplicar com
rapidez impressionante. En-
quanto a propaganda tradicio-
nal cresce em média 15% ao
ano, o chamado merchandising
- publicidade dentro dos pro-

gramas - e as ações teste-
munhais, ou comerciais ao vi-
vo, registram aumento supe-
rior a 40% no período.

Também nos Estados Uni-
dos, os executivos das redes
de TV esperam explorar essas
ações mais do que nunca na
nova temporada, que começa
em setembro. Uma recente
matéria do The New York Ti-
mes garante que o afinco das
empresas televisivas em ofe-
recer o lá chamado branded
entertainment (entretenimen-
to de marca) é o mesmo do
demonstrado em outras dé-
cadas para levar anunciantes
aos breaks comerciais.

Os motivos são evidentes.
A quantidade de canais dis-
poníveis a um toque do con-
trole remoto e atrativos como
a internet oferecem mais op-
ções aos intervalos dedicados
à publicidade. Ficou difícil se-
gurar o espectador durante o
comercial.

- A migração para o mer-
chandising é inevitável e se
sofisticará quando a TV digital
apresentar o canal de retorno,
que permitirá ao espectador
comprar um produto clicando
sobre a própria tela diz o
diretor de TV e presidente do
Instituto de Estudos de Te-
levisão, Nelson Hoineff.

Se, por um lado, divulgar
marcas sem interromper a
programação é uma alternativa
empolgante ao comercial de 30
segundos, por outro isso nem
sempre impacta o público co-
mo deveria. Há espectadores
que não sabem identificar o
espaço publicitário como tal, o
que exige das emissoras bom
senso -- tanto para evitar que
confusões ocorram, quanto pa-
ra inserir a propaganda de
forma coerente com o enredo
das atrações.

- O limite do comercial ao
vivo e do merchandising é a

adequação - diz o diretor da
Central Globo de Desenvol-
vimento Comercial, Marcelo
Duarte. - Se ela for respeitada
e os parceiros forem bons,
como são, o público atribui à
novela ou ao programa um
fator de sucesso,

A Globo não divulga valores
de quanto representam o mer-
chandising e os comerciais ao
vivo em seu faturamento pu-
blicitário anual (estimado em
R$ 4,3 bilhões em 2005). Mas,
de acordo com a tabela ofe-
recida pela emissora às agên-
cias, o espaço dentro dos pro-
gramas está valorizado. No
Domiwgão do Faustão, por
exemplo, 30 segundos no in-
tervalo custam R$ 127 mil. O
testemunhai vale R$ 361 mil.

- O grande objetivo do mer-
chandising é levar ao con-
sumidor novas informações
sobre produtos e serviços
através da integração entre as
ações dos clientes e o con-
teúdo dos programas - explica

Aparelhos
gravadores como o
Tivooferecem a
chance de driblar o
intervalo comercial

o diretor nacional de mer-
chandising da Rede Record,
Marcus Vinícius Chisco.

Na própria Record, a pu-
blicidade integrada ao conteú-
do produzido pela emissora
aumentou 58% entre 2004 e
2005. Foi responsável, assim,
por 8% do faturamento co-
mercial do ano passado, que
chegou a R$ 700 milhões.

A credibilidade ou o ca-
risma dos apresentadores e a
oportunidade de explicar ca-
racterísticas de um produto
deforma didática são outros
fatores que impulsionam o
merchandising e os comerciais
ao vivo. Além disso, novas
tecnologias oferecem a chance
de driblar os breaks. Aparelhos
gravadores digitais de vídeo,
como o Tivo que eliminam os
comerciais da programação,
alcançam boas vendas no mer-
cado internacional.
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Empresas como a
Alpargatas usam o
merchandising para
driblar a troca de
canais e vender seus
produtos nas TVs

•Atores
ganham com
o formato

Na Record, apresentadores
que participam de testemunhais
levam até 15% do valor bruto
das ações. Já nas novelas da
rede, atores, diretores e autores
dividem 20% sobre o preço de
um merchandising, que pode
custar R$ 300 mil.

Hoje, uma das atrações mais
procuradas atualmente na Rede
TV! é o programa Pânico.

- A forte demanda deve-se
ao público, das classes A e B -
conta o vice-presidente da Rede
TV!, Marcelo de Carvalho. - Há
anunciantes em fila de espera.

Do outro lado, os anuncian-
tes buscam oportunidades de
interação com o público. A Su-
vinil, por exemplo, participa do
Caldeirão do Huck, da Globo.

- Buscamos estratégias ino-
vadoras - diz o diretor de tintas
imobiliárias da BASF para Amé-
rica do Sul, Francisco Verza.

Já a Alpargatas lançou linha
do tênis Bamba em sintonia
com a novela Floribeüa.

- O tênis é o amuleto da
sorte da protagonista -- conta a
diretora de planejamento e de-
senvolvimento comercial da
Band, Martha Cajado.
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