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Resumo 
 
Num momento em que a saturação de informação nos torna seletivos em relação 

aos conteúdos de nosso interesse, a publicidade de interrupção perde espaço 

para formas diferenciadas do contato entre marcas e consumidores, integrando-se 

ao entretenimento a fim de captar a atenção do consumidor de maneira menos 

invasiva. Neste sentido, a proposta deste artigo é identificar uma forma de 

comunicação persuasiva que tem ganhado espaço na indústria do entretenimento: 

o merchandising editorial ou tie in, que é uma forma crescente de os anunciantes 

tirarem proveito da audiência enquanto a mesma encontra-se atenta ao conteúdo 
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de entretenimento oferecido. Sejam novelas, filmes, games, músicas, livros. 

Quaisquer produtos culturais têm o potencial de serem utilizados como plataforma 

comunicacional com o intuito de gerar pontos de contato com os consumidores, 

preferencialmente de modo sutil e adequado ao contexto trabalhado. Neste artigo 

será feita uma análise comparativa entre o uso do tie in em novelas brasileiras e 

sitcoms americanos.  

 

Palavras chave: produto cultural; merchandising editorial; branded content; 

marca. 

 

Introdução 
 

No discurso publicitário, pode-se compreender a marca como um símbolo 

destinado a identificar e diferenciar o produto/serviço dos concorrentes, 

representando a crença da empresa no mesmo, singularizando-o perante a 

concorrência, agregando-lhe valor e influenciando o consumidor em sua 

percepção acerca do produto/serviço em sua ação de compra. Segundo Kotler 

(2000), para o propósito de construção de um posicionamento, os objetivos da 

publicidade podem ser classificados em função do seu intuito de informar, 

persuadir ou lembrar o consumidor, visando estabelecer uma relação positiva 

entre a marca e o mesmo, potencializando a lembrança que o consumidor tem da 

marca (share of mind) para consolidar a participação de mercado desta (share of 

market ).  

 

Ciente deste propósito, e do contexto hodierno no qual os consumidores se 

relacionam com as marcas por meio de variadas plataformas, físicas ou virtuais, 

deve-se considerar que para impactar consumidores de modo consistente, deve-

se considerar que o mesmo encontra-se cada vez menos receptivo a mensagens 

de cunho promocional que geram a interrupção de seu entretenimento e, mais 



 

receptivo à percepção de que as marcas podem agregar lazer e diversão ao seu 

cotidiano como forma de incrementar a relação permanente entre produtores e 

consumidores. Além da oferta de produtos e serviços qualificados, o consumidor 

encontra-se receptivo a exposição de mensagens das marcas de sua preferência 

(Salzman, Matathia e O’Reilly, 2003, p.27). 

 

Na medida em que estudamos o sistema de comunicação e suas ramificações, 

aumentamos nossas chances de compreender o seu processo de funcionamento 

de forma mais clara e aprofundada. Com o objetivo de lançar luz sobre uma área 

específica da publicidade que se faz presente no dia-a-dia do público de televisão, 

o presente trabalho propõe uma análise dos diferentes empregos do 

merchandising editorial num estudo comparativo entre as novelas brasileiras e 

sitcoms norte americanos. Serão analisadas as utilizações de merchandising 

editorial na novela e sitcom escolhidos, bem como as diferenças de aplicação e os 

resultados comerciais obtidos em cada caso, levando em conta as diferenças 

culturais e comportamentais entre os respectivos mercados-consumidores e a 

efetividade deste tipo de comunicação promocional. 

 

Merchandising Editorial 
 

A expressão Merchandising Editorial se refere à inserção de ação promocional em 

produções audiovisuais, à inclusão de produtos, serviços, marcas e empresas em 

obras de entretenimento como novelas, filmes, jogos eletrônicos etc. Em suma, o 

merchandising editorial é uma ação integrada, por encomenda, ao 

desenvolvimento editorial de uma produção. No entanto, segundo Veronezi (2005, 

p.209), merchandising é a forma de se fazer publicidade sem que fique evidente 

que a aparição do produto está sendo paga.  

 



 

A técnica nasceu no cinema, após a quebra da Bolsa de Nova Iorque. Com a 

recessão econômica de 1929, o governo americano precisava estimular a 

autoestima da população e encomendou a diretores famosos produções otimistas, 

que elevassem o espírito da população. Até a década de 70 o merchandising 

editorial, ainda sem função puramente mercadológica e até sem o nome adotado 

atualmente, era empregado para custear os produtos utilizados nas produções 

cinematográficas, em acordos que beneficiavam mutuamente as partes, com a 

exposição diegética (e bem menos agressiva) da marca nos filmes e a cessão de 

artigos (os produtos) pela marca para o enriquecimento das produções. A partir 

dos anos 80, nos Estados Unidos, e com mais intensidade na década seguinte, 

essa modalidade se tornou uma ação recorrente para o mercado publicitário, já 

saturado pela quantidade exagerada de anúncios e pela indiferença do público, 

cansado da superexposição a mensagens publicitárias (Segrave, 2004). 

 

A comunidade publicitária dos Estados Unidos aperfeiçoou essa atividade ao 

longo das décadas, com inserções em produções de todos os tamanhos, de 

grandes sucessos do cinema a programas de auditório, tornando-a praticamente 

parte inata da comunicação audiovisual. Empregada quase universalmente, e com 

os mais variados graus de competência, a técnica proporcionou a criação de 

associações icônicas entre marcas e produções que são lembradas até hoje, 

positiva ou negativamente. Um exemplo clássico do uso do product placement  

(presença de determinado conteúdo de marca em algum conteúdo de 

entretenimento) em produções cinematográficas é a franquia James Bond – 007. 

Marcas como Rolex, Omega, Aston Martin, BMW, Heineken, Ford, Cigarros Larks, 

Budweiser, Coca-Cola e Sony Ericsson se valeram deste recurso promocional em 

filmes do agente inglês. 

 



 

 
Figura 1: Aston Martin em 007 Skyfall 

 

 

 
Figura 2: Sony Vaio em 007 Casino Royale 

http://www.youtube.com/watch?v=naBRz1Y0cc8 

 

 

Isto ocorre não só por conta da viabilidade de potencializar os lucros dos 

produtores com a cessão de espaço comercial integrado ao conteúdo do enredo - 

em Casino Royale os custos de produção foram estimados em U$72 milhões e o 

faturamento com product placement beirou os U$45 milhões (Anônimo, 2006). 

Vale ressaltar a função marcária enquanto indicador social e comportamental. 

Assim, personagens caracterizam produtos e produtos caracterizam personagens. 



 

Ao considerar a necessidade de aproximação entre o universo ficcional e a 

realidade, nota-se a relevância de se valer das personalidades das marcas que 

transferem suas características predominantes, força, prestígio, status etc. aos 

personagens - e vice versa. Esta necessidade de aproximação com a realidade é 

fruto do comportamento social no qual as marcas são indícios de valores que as 

pessoas carregam consigo e expressam socialmente através das marcas que 

usam. (Baudrillard, 2008, p.262) 

 

Um fenômeno correlato interessante é o conceito de Cross Promotion, quando 

uma marca anuncia o filme em seus anúncios formais com o uso de trechos que 

aparecem no filme ou se referem ao mesmo, potencializando o alcance do próprio 

filme pela associação com marcas que investem em publicidade tradicional se 

associando ao produto cultural, no caso a franquia James Bond. Por exemplo, a 

publicidade da marca de cerveja Heineken é um trecho de cena com o próprio 

Daniel Craig na pele de James Bond. 

 

 

 
Figura 3: Cerveja Heineken com Daniel Craig como 007 

http://www.youtube.com/watch?v=VHz30rlNHCc 

 

Ou a publicidade da marca de relógios Omega com Daniel Craig caracterizado 

como Bond. 

 



 

 

 
Figura 4: relógio Omega destacando o filme Quantum of Solace da franquia 007 

 

 

O merchandising editorial pode ser executado de várias formas, com mais ou 

menos exposição da marca (ou produto), com alguma ou nenhuma interferência 

da mesma na trama e até com a participação dela como parte importante do 

roteiro. Em alguns casos as marcas apenas ficam em pontos estratégicos que 

proporcionam alguma visibilidade, mas não participam das ações com o elenco; 

em outros elas constituem parte importante do enredo e são, inclusive, 

referenciadas por personagens em determinadas situações. Há ainda exemplos 

de indefinição, ou falta de tato, em que o tie-in (outro nome para o merchandising 

editorial) se confunde com depoimento testemunhal e resulta no comprometimento 

da credibilidade do programa e da própria marca por uma ação de mau gosto e 

desrespeito à audiência. Segundo Costa e Talarico, 

 

Ao usar o merchandising editorial, as empresas têm como 

principais propósitos difundir o uso do produto, fortalecendo a 

sua imagem; explorar o testemunhal e beneficiar-se da 

associação do ator e apresentador com o produto ou serviço; 

introduzir o uso do produto no cotidiano das pessoas; e 



 

ampliar o número de impactos no público, fortalecendo a 

lembrança da marca. (Costa e Talarico, 1996, p.189). 

 

No entanto é imprescindível analisar cada possibilidade de interação entre 

atores/personagens com a marca, e levar em consideração que os atores não são 

os personagens que interpretam, e que o público geralmente é capaz de fazer tal 

diferenciação. Dessa forma, um depoimento testemunhal pode ser muito eficiente 

num programa de auditório e desastroso num enredo ficcional, mesmo que 

realizado pelo mesmo ator/personagem, a depender do cuidado e competência 

com que a ação é integrada a cada contexto. 

 

Sitcoms 
 

Originalmente as sitcoms eram programas de rádio dos anos 1920 cuja estrutura 

se assemelhava à crônica literária, por tratar de assuntos corriqueiros da 

sociedade de uma forma aparentemente superficial e cômica. Na televisão, a 

sitcom caracteriza-se por histórias curtas centradas na vida e nas ações de uma 

determinada família ou grupo de pessoas que agem como uma família. Grimm 

(1997) formulou a seguinte definição: 

 

The sitcom is a typically american style of drama, in which the 

exposition, conflict, climax, and denouement all take place 

within a thirty minute episode. Generally, each episode 

depicts a specific comedic situation in the main characters' 

lives, with subsequent episodes building on previous ones, 

thus giving the viewers a general idea of the characters and 

the relationship between them (Grimm, 1997, p. 380). 

 



 

As locações são preestabelecidas, podendo ser a casa, o local de trabalho ou 

outro cenário que abrigue as tensões e relações nas quais o programa se baseia. 

Os episódios duram, em média, 25 minutos, por isso os personagens são 

estereotipados para que a identificação do telespectador seja imediata. Os 

personagens geralmente são fixos, e alguns possuem certos rituais recorrentes, 

como falar a mesma frase ou expressão em situações semelhantes. A narrativa é 

circular e cada episódio pode ser assistido individualmente, porque tem uma 

história independente que pode, ou não, ter relação com as demais. O formato do 

programa é seriado e sua exibição é semanal, no mesmo horário, só dependendo 

da audiência e dos contratos publicitários o encerramento de cada sitcom. As 

temporadas são anuais ou semestrais. 

 

Telenovelas 
 

Surgida em 1951 na TV Tupi, com Sua Vida Me Pertence, inspirada nas 

radionovelas, a teledramaturgia brasileira recebeu a influência de diversos 

elementos. A telenovela passou por diversas fases e transformações até tomar a 

forma que possui atualmente. De dramalhões latinos a adaptações de textos 

clássicos, muitas foram as fontes que serviram de material às produções 

nacionais. Assim, a telenovela evoluiu como gênero, fazendo parte da 

programação diária da televisão. As histórias também evoluíram com o passar do 

tempo e ganharam vários núcleos, pequenas histórias paralelas a uma história 

central, o que não acontecia com as primeiras produções que se prendiam apenas 

a uma trama (Pavan, 2012, p.42).  

 

As locações, como nas sitcoms, também são preestabelecidas. Os episódios 

duram, em média, 45 minutos, e as tramas costumam se desenvolver por longos 

períodos, geralmente entre 4 e 6 meses, com uma trama principal e muitas 

subtramas que se desenvolvem, se complicam e se resolvem no decurso da 



 

apresentação. No Brasil, tratam de uma pluralidade de assuntos que circulam por 

amor, dever e família, numa rede de polarização entre o bem e o mal, ricos e 

pobres, justos e injustos, felicidade e tristeza. Nesse contexto, no universo da 

teledramaturgia, é constante a ocorrência de finais felizes. Geralmente, no último 

episódio da trama, o vilão é castigado e o herói recompensado, numa estrutura 

maniqueísta de narrativa que opõe o bem e o mal.  

 

Um estudo de caso comparativo 
 
Avenida Brasil 
 
As novelas são um sucesso de audiência entre seu público-alvo, mas isso não 

significa necessariamente qualidade dramatúrgica. Além da tradicional 

superficialidade das tramas e do recorrente uso de clichês na construção dos 

enredos, características naturalmente aceitáveis por um público pouco educado e 

acostumado ao entretenimento fácil, as novelas agora se tornam, cada vez mais, 

grandes veículos publicitários para anúncios de marcas e produtos. Através da 

subversão do texto publicitário sobre o enredo corrente do programa, as novelas 

têm suas histórias interrompidas repetidamente por momentos de propaganda, 

onde seus famosos artistas são empregados em anúncios de produtos que muitas 

vezes são completamente estranhos ao enredo, além de prejudicarem o ritmo da 

trama. 

 

Um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, Avenida Brasil, de João 

Emanuel Carneiro, bateu recordes de receita publicitária e audiência e se tornou a 

novela mais bem sucedida comercialmente na história da televisão nacional. As 

receitas com acordos publicitários podem chegar a dois bilhões de reais. Note-se 

que a produção da obra custou à Rede Globo "apenas" 90 milhões de reais 

(Veronesi, 2012). 



 

 

Atingindo 51 pontos de audiência, a maior da televisão brasileira em 2012, o 

último capítulo de Avenida Brasil foi sintonizado em 75% dos aparelhos de 

televisão ligados no país. Durante os sete meses de duração, Avenida Brasil 

promoveu 154 ações de merchandising editorial de 18 empresas diferentes. Uma 

clara invasão do entretenimento pelos anúncios publicitários. Entre os anunciantes 

há empresas de produtos de higiene, eletrodomésticos, cartões de crédito, fraldas, 

automóveis, sandálias, estética, linhas de roupa, telefonia celular e sorvetes 

(Advillage, 2012). 

 

De acordo com a matéria da revista Exame, de outubro de 2012, disponível em 

http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/x-marcas-que-pegaram-carona-em-

avenida-brasil#3, alguns exemplos de destaque na inserção de marcas no 

conteúdo da novela seguem listados: A Lupo, fabricante de meias e artigos 

esportivos, investiu 10 milhões de reais na novela durante os sete meses de 

exibição. A marca foi exibida em dois dos núcleos da novela. Como patrocinadora 

oficial do Divino Futebol Clube, time em que jogavam os personagens Tufão 

(Murilo Benício) e Jorginho (Cauã Reymond), a Lupo estampou sua marca nos 

uniformes. Num outro núcleo da novela uma linha de peças femininas da Lupo foi 

exibida regularmente na loja “Elegância” do personagem Diógenes (Otávio 

Augusto). A exibição exaustiva de uma marca já seria incômoda por si só. Mas 

somou-se a esse fato o abuso de textos exageradamente descritivos exaltando as 

qualidades dos produtos apresentados. Por alguns minutos a história era 

suspensa para que os produtos e marcas fossem anunciados, todos os dias. 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: O Divino Futebol Clube conquista título no último  

episódio da novela 
 

O diretor comercial da Lupo, Valquírio Cabral Jr., afirmou que a exposição da 

marca foi positiva: “O retorno foi muito acima das expectativas. A repercussão e a 

audiência da novela trouxeram muita visibilidade.” Com a novela, as vendas da 

Lupo cresceram 40% e a empresa também conseguiu aumentar sua visibilidade 

dentro do futebol.  

 

Outra empresa que investiu bastante em merchandising editorial na novela 

Avenida Brasil foi a fabricante de automóveis coreana KIA Motors, através de sua 

montadora brasileira. A novela exibiu exaustivamente 10 modelos diferentes da 

KIA Motors, que foram cedidos a personagens específicos de forma a reforçar a 

associação entre o perfil de cada um deles e o veículo utilizado. A empresa tinha 

como objetivo atrair mais clientes às suas lojas, mas não divulgou seus resultados. 

Certo é que, após sete meses de novela, os telespectadores já conheciam cada 

um dos veículos e seus respectivos proprietários personagens. 

 

 



 

 
Figura 6: Kia Soul dirigido por Iran (Bruno Gissoni) 

 

 

A Taiff, fabricante de equipamentos elétricos do segmento beleza/estética tinha 

presença certa a cada capítulo, desfilando secadores e pranchas capilares, 

principais instrumentos de trabalho da personagem. A Embelleze, empresa que 

fabrica produtos para tratamento estético e capilar, firmou parceria com a Rede 

Globo e investiu 17 milhões de reais para divulgar o lançamento de uma nova 

linha de tratamento para cabelos e apresentá-la como o segredo do sucesso da 

cabeleireira Monalisa (Heloísa Périssé), conhecida como a “Rainha da Chapinha”, 

proprietária de uma rede de salões de beleza de muito sucesso na trama e que 

representa a veia empreendedora da classe C. Em seu salão de beleza, o 

Monalisa Coiffeur, as duas marcas foram exibidas e mencionadas 

constantemente. 



 

 
Figura 7: Prancha Taiff sendo utilizada por Monalisa (Heloísa Périssé) 

 

Mais uma das empresas que se utilizaram dos espaços publicitários dentro da 

novela Avenida Brasil, o Itaú promoveu a instalação de uma agência do banco no 

bairro do Divino (um dos principais núcleos da novela) e divulgou diversos 

serviços bancários da marca. A agência foi vista repetidas vezes e serviu como 

pano de fundo para várias cenas, enquanto os personagens desfilavam pelas ruas 

do bairro 

.  
Figura 8: Adauto (Juliano Cazarré) e Muricy (Eliane Giardini) 

caminham pelas ruas do Divino. 



 

Friends 
 

Consideradas as diferenças de mercado, público e formato entre os dois 

programas analisados, Friends e Avenida Brasil obtiveram números igualmente 

expressivos em seus respectivos contextos. O último episódio de Friends, que foi 

exibido em 6 de maio de 2004, teve 52,5 milhões de telespectadores nos Estados 

Unidos, a segunda maior audiência da televisão norte-americana no ano, atrás 

apenas do Super Bowl, o jogo do campeonato da liga norte-americana de football, 

e foi o episódio de série de TV mais assistido da década (Soares, 2013). 

 

Criada por David Krane e Marta Kauffman, Friends foi ao ar de 1994 a 2004 

originalmente pela NBC dos Estados Unidos. É considerada, por crítica e público, 

um dos maiores sucessos televisivos de todos os tempos, e mantém números que 

impressionam até hoje. A audiência do último episódio ultrapassou os 50 milhões 

de espectadores. O seriado ostentou números de sucesso ao longo dos anos em 

que foi ao ar, e deu visibilidade a um grupo de artistas até então pouco 

conhecidos, que vieram a se tornar figuras familiares à maior parte do público 

norte-americano (http://pt.wikipedia.org/wiki/Friends). 

 

Transmitida por 10 anos num dos horários nobres da TV americana (todas as 

quintas-feiras às 20h), Friends naturalmente se tornou também um sucesso 

comercial. Esse sucesso abriu espaço para uma variedade de anúncios e ações 

de merchandising editorial de diversas marcas. Num mercado como o norte-

americano, onde anunciantes e público consumidor têm maturidade com relação à 

publicidade, essas ações foram trabalhadas de forma mais sensata e eficiente que 

sua correspondente brasileira.  

 

Utilizando-se da decupagem de alguns episódios, identificou-se o uso do tie in no 

conteúdo editorial do seriado. Algumas vezes discreto, em outras nem tanto, o 



 

merchandising editorial em Friends nunca submeteu o roteiro ou os personagens 

ao discurso persuasivo em função das marcas. Pelo contrário, os anunciantes é 

que faziam concessões de forma a poder fazer parte do mundo de Friends e 

integrar a trama do show. Mesmo quando todo um episódio girava em torno de 

uma determinada marca, isso era feito de forma sutil e inteligente.  

 

Um exemplo desse tipo de abordagem é o episódio The One With The Apothecary 

Table, no qual a marca de móveis de decoração de interiores Pottery Barn, é 

mencionada continuamente no decorrer da trama. A personagem Rachel compra 

vários produtos da Pottery Barn, sem o conhecimento da sua companheira de 

apartamento Phoebe, uma figura excêntrica, cheia de ideologias peculiares e que 

detesta a marca. Rachel mente (num claro esforço pela manutenção dos móveis 

e, consequentemente, um anúncio da sua preferência pela marca), afirmando que 

os móveis são antigos e foram comprados em uma feira. Phoebe, por sua vez, fala 

mal da Pottery Barn diversas vezes no decorrer do episódio, o que de forma 

alguma prejudicou a imagem da empresa, dados o tom das críticas e o caráter 

excêntrico da personagem, já assimilado pelo público. Entre demonstrações de 

amor e ódio pela marca, a Pottery Barn foi o elemento principal do episódio, citada 

inúmeras vezes, e perfeitamente integrada ao texto do roteiro. Os personagens 

agiram de forma natural, jamais marcando um ponto sequer fora da curva de seus 

comportamentos habituais. Em suma, um claro exemplo de ação bem executada. 

O público foi respeitado e a marca tirou grande proveito da exibição no programa. 

 

 
 

 



 

 
Figura 9: Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer) 

e a mesa da Pottery Barn 

 

 

Esse método de merchandising editorial que faz de uma marca ou produto o 

marco central da trama de um episódio se repetiu muitas vezes em Friends. As 

marcas anunciantes ganharam contornos de importância poucas vezes vistos em 

outros seriados. Os personagens e a trama orbitavam em torno dessas marcas, 

lhes garantindo visibilidade, sem, no entanto prejudicar a história, e garantindo a 

qualidade do entretenimento. Outra forma de merchandising editorial muito 

empregada em Friends foi a utilização de produtos como objetos de encenação. 

Os cenários dos apartamentos dos personagens mostraram, em diversas 

ocasiões, marcas de diferentes produtos, como as cervejas Heineken e Stella 

Artois, e o cereal matinal Cap'n Crunch. Essas marcas estiveram expostas como 

elementos cenográficos ao longo de temporadas inteiras, visíveis o suficiente para 

o público reconhecê-las. 

 

 
 



 

.  
Figura 10: Joey (Matt LeBlanc) e sua geladeira 

 

 

Escrito por uma grande equipe de roteiristas, o texto de Friends abundava em 

referências pop. O próprio caráter cosmopolita dos diálogos proporcionava essa 

liberdade de utilização de tantas referências. Como se os espaços publicitários já 

estivessem lá originalmente. Os roteiristas só precisavam escolher a melhor forma 

de inserir as marcas, que invariavelmente se integravam de forma completa ao 

texto e nunca soavam forçadas ou fora de lugar. 

 

Considerações finais 
 

A teledramaturgia é um instrumento incontestável de comunicação e 

entretenimento nos dias atuais. Seu alcance e importância em alguns países a 

colocam como parte constituinte da cultura daqueles povos. É impossível ignorar a 

grandeza das novelas no Brasil, ou seu significado para o povo brasileiro. É 

igualmente inconcebível imaginar a produção televisiva norte-americana sem as 

sitcoms ou seus programas de auditório. Ou também torna-se muito difícil não 

considerar a influência do cinema norte americano na cultura internacional. Esses 

produtos culturais costumam participar da formação de comportamentos e 

costumes, fomentar discussões de grande repercussão e refletir aqueles mesmos 



 

usos e costumes de cuja formação participam, retratando o dia a dia da 

sociedade. 

 

Em sua busca incessante por resultados, é natural que anunciantes busquem 

nesses programas formas mais eficientes de atingir o seu público-alvo. O 

merchandising editorial, entre as várias abordagens possíveis, tem se mostrado o 

instrumento mais interessante, propiciando às marcas uma apropriação de 

significados facilmente reconhecíveis pelo público e rapidamente associáveis com 

os personagens e enredos dos programas. Ele permite às empresas imprimir suas 

marcas em programas de sucesso, tirando proveito da audiência desses 

programas e da empatia da audiência por seus personagens e histórias. Apesar 

de realizadas de formas diferentes, as ações de merchandising editorial nas 

novelas brasileiras e nas sitcoms americanas têm se mostrado igualmente 

eficientes em seus respectivos mercados.  

 

Nota-se que a exposição nas telenovelas brasileiras ainda considera o 

telespectador como um sujeito carente de referencias marcárias, daí o 

detalhamento informacional sobre produtos e serviços presentes na trama. Já nos 

sitcoms, as marcas caracterizam os personagens e contextualizam situações que 

aproximam as marcas de seu uso cotidiano por parte dos telespectadores / 

consumidores.  

 

Os anunciantes nos programas brasileiros são muito mais ostensivos e suas 

ações muitas vezes chegam a prejudicar a qualidade do próprio programa que 

lhes serve de veículo, com interrupções bruscas do conteúdo da trama e a 

inserção de apêndices nitidamente inseridos por força do anunciante, sem a 

devida contextualização na trama. No entanto os resultados seguem sendo 

expressivos e não há, ainda, por parte do público, qualquer posicionamento 

contrário a um excesso de merchandising em suas novelas. O mercado norte-



 

americano, por outro lado, testemunha ações cada vez mais integradas aos 

programas. Os resultados também são animadores e o perfeito equilíbrio entre 

entretenimento e publicidade parece um objetivo possível. 

 

Muito do sucesso das ações de merchandising editorial está relacionado ao 

desenvolvimento de tecnologias como o controle remoto, internet e gadgets 

variados que possibilitam ao consumidor selecionar os conteúdos de seu 

interesse, sem a necessidade de suportar a interrupção de seus programas 

prediletos pelos intervalos publicitários. Esta ainda tradicional forma de marketing 

de interrupção passa por uma forte revisão em decorrência da enorme queda de 

audiência nos intervalos, cada vez mais utilizados para zapping entre canais de 

TV, leitura de posts em redes sociais ou mesmo as tradicionais visitas à geladeira 

ou ao banheiro.  

 

Na busca pela manutenção da audiência, que está diretamente vinculada aos 

valores dos espaços publicitários, à lucratividade das emissoras de TV e ao 

retorno sobre o investimento dos anunciantes, nota-se o crescimento do tie-in e do 

branded content –programa com conteúdos customizados para alguma marca– 

como formas crescentes de valorizar marcas sem interromper o entretenimento do 

consumidor, que passa a se relacionar com a marca não pela interrupção de seu 

lazer (presença), mas pela integração da marca ao seu lazer (impacto), o que é 

mais efetivo para a marca anunciante pois a posiciona como referente cultural do 

universo de seus consumidores, fortemente representativa da cultura pop e, por 

isso, reconhecível e identificável pelos consumidores e apreciadores da marca.  
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