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RESUMO 

 

O merchandising é um formato de publicidade que vem sendo muito utilizado dentro de 

programas de televisão. Porém, há vários tipos de merchandising. Esta pesquisa apontou os 

formatos de merchandising contidos em 30 dias de exibição da novela Passione, da Rede 

Globo. Para isto, foi elaborada uma análise de conteúdo, em que todos os capítulos no período 

observado foram assistidos e analisados baseados em conceitos pré-determinados, como a 

Inserção, a Aparição e o Testemunhal. Após esta análise, conclui-se que os formatos de 

Inserção e de Aparição foram os unicos a serem detectados dentro da trama e que sua forma 

colaborou com o contexto da cena, sem desviar a atenção do público diretamente para as 

marcas. 

 

Palavras-chave: merchandising, publicidade, automóveis, telenovela, Passione, Rede Globo. 

 

 

ABSTRACT 

 

Merchandising is a form of advertising that has been widely used in television programs. But 

there are many types of merchandising. This research pointed to the formats contained in 30 

days merchandising display in novel Passione, from Rede Globo. For this was an elaborate 

content analysis, in which all the chapters in the observed period were watched and analyzed 

based on predetermined concepts, such as Insert, the Appearance and Testimony. After this 

analysis, we conclude that the formats of insertion and were the only apparition to be detected 

within the plot and his form has collaborated with the context of the scene, without diverting 

attention from the public directly to the brands. 

 

Keywords: merchandising, advertising, automobiles, novel, Passione, Rede Globo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como tema a inserção de marcas de automóveis no contexto das cenas 

da novela Passione, da Rede Globo, na forma de merchandising. 

O merchandising é muito utilizado em novelas para inserir os produtos/serviços no 

dia-a-dia dos personagens, fazendo com que o público-alvo se identifique com aqueles atos de 

compra ou uso dos mesmos para gerar uma lembrança de marca. 

O trabalho mapeou e analisou as formas sob as quais os produtos e serviços a serem 

anunciados são inseridos no contexto da novela, se passam despercebidos ou se sua presença é 

importante e marcante dentro do ambiente criado para a trama, ou não. Portanto, identificar o 

contexto no qual são inseridas as marcas de automóveis foi o objetivo principal do projeto. 

Para isto, partiu-se do seguinte problema: como as marcas de automóveis são inseridas 

no formato de merchandising dentro do contexto das cenas da novela Passione, da Rede 

Globo? 

Para que o objetivo geral do trabalho fosse alcançado, foram traçados alguns objetivos 

específicos: (1) identificar e mapear os formatos (inserção, aparição ou testemunhal) de 

merchandising utilizados em 30 dias de exibição da novela Passione; (2) verificar o contexto 

narrativo no qual estão inseridos os mesmos e (3) analisar sua adequação em relação ao 

público-alvo da novela. 

A utilização dessa forma de divulgação de marca é decorrente do cinema americano, 

que necessitava de verba para garantir a produção de seus filmes e os ordenados de seus 

atores, apesar de não serem grandes produções hollywoodianas. 

Atualmente, as produções brasileiras – tanto cinematográficas quanto de telenovelas - 

utilizam do mesmo método para captação de valores para financiar o processo produtivo e 

ainda os atores obtêm acréscimos em seus cachês com a utilização de produtos nas cenas das 

quais participam, oferecendo em contrapartida a sua imagem de fama perante a sociedade. A 

forma na qual os personagens divulgam o produto irá ser coerente ao planejamento da marca, 

podendo inseri-la no contexto da cena, sem ter uma participação gritante ou o próprio 

personagem pode utilizar sua fala para conceituar o produto e explicar sua utilidade ou 

qualidade específica. 

A oportunidade de inserir marcas em uma mídia de grande audiência e com um 

produto cultural, traz grandes vantagens – se feito corretamente – para o anunciante, pois se 

diferencia de seus concorrentes por introduzir seus produtos ou serviços no contexto de uma 
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história que – em muitas vezes – busca se assemelhar com o dia-a-dia dos possíveis 

consumidores dos mesmos. 

Para a elaboração deste estudo, foi abordado teoricamente o merchandising e sua 

história, partindo de suas origens e definições. Também foi elucidado o tema das telenovelas, 

de sua origem até os dias de hoje, além de uma abordagem a respeito do público da novela, 

dos perfis dos personagens e das montadoras observadas ao decorrer da pesquisa. 

A partir desse apanhado teórico, foi feita uma seleção das amostras, em que os 

capítulos que contém merchandising de automóveis foram observados, no período de um mês 

de exibição, por conveniência. Destes episódios selecionados, foram observadas os formato 

nos quais o merchandising surgiu dentro das cenas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MERCHANDISING 

 

 Para grande parte dos publicitários, o merchandising é utilizado como uma tática de 

marketing: a promoção de vendas. Com a utilização de merchandising fora do ponto-de-venda 

– onde ele teve sua origem detectada – outros conceitos e modos de aplicação e utilização de 

marcas de produtos e serviços foram criados para uma adaptação a meios diferentes do que 

anteriormente era usado. 

 A origem do termo merchandising na mídia, segundo Aline Ferrero, é atribuída, 

 
[...] à propaganda de espinafre embutida nas histórias em quadrinhos de Popeye, no 

final da década de 20. O governo americano, com o objetivo de escoar uma 

superprodução de espinafre, inseriu o produto nos quadrinhos e conseguiu acelerar o 

seu consumo, uma vez que as crianças passaram a associar a força de Popeye ao 

espinafre que ele ingeria. Este foi o surgimento do termo merchandising como é 

utilizado atualmente, ou seja, uma mensagem dentro de outra mensagem; uma nova 

fórmula de comercialização dos espaços, na qual a propaganda é disfarçada 

(FERRERO, 2006, p. 12). 

 

 Através deste fato na história da televisão, hoje em dia observamos diversificados 

tipos de produtos sendo anunciados em espaços não comerciais, que devido ao fato de ser 

inserido dentro da programação de emissoras ou filmes, é chamado de merchandising. 

 O chamado product placement é mais um conceito importante dentro dessa linha de 

interação publicitária nos produtos midiáticos de entretenimento. Essa forma de interação 

consiste na simples presença/aparição de marcas e produtos em conteúdos de entretenimento e 

ficção, como se fossem adereços de cena, porém o termo product placemente foi substituído 

por merchandising para a elaboração dessa pesquisa. 

Para definir merchandising, Regina Blessa cita: “é qualquer técnica, ação ou material 

promocional usado no ponto-de-venda, que proporcione informação e melhor visibilidade a 

produtos, marcas ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as decisões de compra 

dos consumidores.” (BLESSA, 2003, p. 20). 

 Já Guareschi, Romanzini e Grassi (2008, p. 572) definem merchandising como 

 
O tipo de comercial em que um produto ou serviço é inserido propositadamente 

durante a exibição de um programa de televisão, filme ou novela, mas com grande 

cuidado para que o ouvinte ou telespectador não se dê conta disso. Quanto mais 

disfarçado e “natural” ele pareça, melhor o merchandising. É evidente que terá mais 

eficácia se o produto ou serviço for apresentado ao telespectador em um momento 

que ele estiver prestando menos atenção. Além disso, as características e qualidades 

do ator em questão são cruciais para que um merchandising tenha sucesso. 
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 Há ainda o termo Merchandising editorial, as famosas inserções de produtos ou 

serviços em programas de TV, chamado em outros países de Tie-in, porém, para a elaboração 

desta pesquisa, foi utilizado o termo de merchandising, devido ao fato da Rede Globo utilizá-

lo para definir as inserções dentro do seu quadro comercial. 

 Esta ação está evoluindo cada vez mais. Em muitas situações podemos observar 

quadros inteiros com o roteiro todo desenvolvido com foco no consumo do produto ou serviço 

anunciado
1
. 

 Para analisar o merchandising dentro de programas de televisão ou de novelas, partiu-

se do seguinte conceito: 

 
Utilizaremos um conceito artesanal, até pode ser caricato, mas acessível. 

Merchandising é a publicidade fora dos intervalos comerciais, em nosso caso, 

integrando o contexto das novelas. Articula-se em nível inconsciente, indireto e 

subjetivo. Geralmente se baseia na Exibitécnica, isto é, a técnica de expor, exibir e 

dispor de produtos. (RAMOS, 1986, p. 43). 

 

 Diferentemente do que será tratado neste projeto, alguns autores rebatem a opinião de 

que o merchandising é totalmente eficiente ou de capacidade de retorno garantida. 

Roberto Ramos (1986) ainda aborda que os profissionais do ramo publicitário 

contestam a eficiência da utilização do merchandising nas cenas de uma novela, pois, segundo 

eles, a ação pode se tornar imperceptível quando inserida em um contexto da trama. 

 Tanto no merchandising como na narrativa em geral, a novela demonstra o efeito e o 

uso dos produtos, como usá-los, e ainda associa aos produtos determinados estilos de vida. A 

história permite a assimilação que o anúncio tenta criar entre usuário do produto e pessoa com 

a qual o consumidor pode se identificar, sentindo-se „valorizado‟ e imaginando-se usando o 

produto no qual os atores inserem na narrativa da novela. 

 Para Borges e Rodrigues (2007), a personalidade ou estilo do usuário ajuda a construir 

a imagem de marca do produto e, por outro lado, o uso de certos produtos é parte da 

composição do personagem. Aliás, é por favorecer-se dessas associações simbólicas que 

muitos atores e atrizes estrelam anúncios de diversos produtos.  

 O termo “imagem de marca” citado pelos autores acima, é o valor intrínseco da marca 

do anunciante, ou seja, é como ele é visto perante a sociedade, como seus produtos são 

observados em comparação a outros, se a sua marca traz uma responsabilidade social por trás 

                                                           
1
 Fonte: http://www.meioemidiacult.com.br/ 
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do nome ou da logomarca. Tudo isto dá sustentação ao valor que uma marca traz aos olhos do 

consumidor. 

 Ferreira e Borges (2006) comentam que o início da prática do merchandising em 

novelas brasileiras não é exato, mas diz-se que ocorreu em 1973, na novela Cavalo de Aço, 

quando uma garrafa de conhaque Dreher foi casualmente posta num cenário e funcionou 

como propaganda poderosa do produto: a cena ficou em segundo plano na memória do 

telespectador, destacando-se a marca do conhaque. A diferença entre esse merchandising e os 

atuais é que a Rede Globo antes não gerava receita e agora boa parte dos custos da produção 

são financiados pelas verbas que vêm dos anunciantes que compram esses espaços dentro das 

tramas. 

 No Brasil, merchandising virou termo de vasto domínio, tanto por profissionais da 

comunicação como pelas pessoas em geral, especialmente com a popularização do uso da 

técnica nas novelas da Rede Globo. Essa popularização do termo acaba por esconder a 

totalidade de seu significado com origens no marketing, praticamente fazendo o termo virar 

sinônimo de intervenção publicitária dentro de novelas e programas de auditório. 

 

 

2.2 AS TELENOVELAS 

 

A telenovela surgiu no Brasil a partir de um modelo bem mais simples, as 

rádionovelas. Eram histórias interpretadas por atores dentro de um estúdio radiofônico, 

transmitindo apenas som e fazendo com que a imaginação da audiência complementasse com 

a solução visual para as cenas. Cada um interpretava a história de maneira a adaptá-la ao seu 

modo de ver a sociedade, criando um vínculo de participação entre personagens e o público 

em geral. 

 Esta capacidade de interpretação do que acontecia entre personagens radiofônicos 

atualmente salta aos olhos do público através da televisão e das telenovelas, gerando uma 

capacidade de identificação dos telespectadores com o dia-a-dia criado na trama e com as 

atitudes e a rotina vivida pelos atores dentro da novela. Estes têm suas próprias vidas sociais e 

de trabalho, mas, mais importante ainda, têm hábitos de consumo com os quais o público se 

identifica. 

Sobre a telenovela, Ramos (1985, p. 11) cita: 
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O gênero conseguiu abrasileirar-se. É um fato. Nesse papel, a Globo 

vem se especializando há um bocado de anos, com uma mãozinha da 

tecnologia e da criatividade artística. Com isso, a novela se 

transformou no principal programa nacional e conquistou status de 

artigo de exportação. 

 

 Inaugurada em 1965, a Rede Globo especializou-se em fazer telenovelas, que são 

vendidas atualmente para mais de trinta países. Atualmente a emissora está no Guiness 

Records por ter mais de 260 telenovelas já gravadas e outras quatro ainda em andamento. 

 Atualmente, as telenovelas procuram mostrar mais a sociedade vista por todos os 

lados. Os autores buscam mostrar tanto as camadas sociais mais elitizadas quanto as classes 

mais baixas, porém, ainda está muito longe de ser semelhante ao dia-a-dia dos 

telespectadores. Isto acontece devido à intenção dos criadores de causar uma identificação dos 

espectadores com as situações que ocorrem na novela. 

 Com esta capacidade de gerar assimilação com o cotidiano de seus “seguidores”, as 

novelas vêm tratando também – principalmente nos últimos anos – de temas de grande 

importância para sociedade, como as dificuldades de deficientes físicos para circular nas 

grandes cidades do Brasil, preconceito sofrido pelos mesmos. Também a discriminação racial 

é abordada de maneira efetiva e destacada dentro do roteiro da novela. 

 A telenovela brasileira se tornou um instrumento capaz de entreter e até mesmo de 

informar, seu alcance extrapola as questões sociais e políticas, pois ela pode intervir de certa 

forma, até mesmo nas questões econômicas da sociedade. Uma vez que ela pode incitar o 

consumismo. 

 Porém, como as telenovelas não trazem apenas problemas da sociedade para seu 

contexto, observamos também a exuberância da alta classe, seu perfil consumista e os 

contrastes perante outras camadas sociais abordadas nas tramas. 

 Por estarem inseridas em um meio considerado de massa, as telenovelas hoje traçam 

perfis e criam moda dentro da sociedade. Ao tentarem transmitir situações contemporâneas da 

sociedade brasileira, a identificação dos telespectadores é maior, pois em seu dia-a-dia as 

situações vividas e presenciadas pelos mesmos são parecidas com as vividas a exibida na 

trama.  

 De acordo com Ramos (1985) o telespectador assiste a TV procurando escapar dos 

conflitos do dia-a-dia, ou seja, ele está a procura de distração, é assim também com a 

telenovela. Porém, nos últimos anos as emissoras e agências de publicidade estão utilizando a 

telenovela como meio de exposição de produtos e serviços, a fim de levar o telespectador ao 

consumo. Desta forma, pode-se afirmar que é praticamente impossível assistir a uma 
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telenovela sem encontrar com alguns merchandisings inseridos nos enredos, isso devido a 

estrutura narrativa e seriada da telenovela o que torna muito útil à produção e à venda desses 

espaços comerciais, tanto que o telespectador está sendo bombardeado pelos apelos 

publicitário dentro das telenovelas. 

 No meio publicitário, considera-se que a televisão é a maior mídia do Brasil e capaz de 

vender uma ampla gama de produtos. Ao se espalhar pelo país em quase toda sua extensão e 

pela sua penetração nos lares brasileiros, torna-se a mídia mais usada pela publicidade. 

 Andersen e Coimbra (2002, p.11) citam: 

 
A telenovela é considerada eficiente por atingir um público relativamente variado 

em termos de classe social, idade e sexo (a maioria do sexo feminino). Ao enfatizar 

a vida das camadas médias e altas dos grandes centros urbanos, a telenovela permite 

a exposição constante de vários estilos de vida e produtos que podem ser 

consumidos para a construção destes estilos. 

 

 As autoras ainda citam que as telenovelas abordam várias referências culturais e que 

sempre estão em processo de mudança, trazendo à trama uma contextualização 

contemporânea maior, pois não traz movimentos culturais e modas mais antigas em uma nova 

representação da realidade. 

 Heloísa Buarque de Almeida (2007) ainda comenta que a visão da audiência enquanto 

mercado consumidor origina uma série de „camadas‟ culturais que estão em jogo no saber 

publicitário e de marketing e que são usadas na produção da TV. O caso da Rede Globo é o 

maior exemplo de empresa que funciona bem nesse sistema, pois consegue atingir vastos 

setores desse mercado consumidor nacional que tem foco nos grandes centros urbanos, nos 

maiores mercados do Sudeste, Sul e nordeste, e nas camadas de maior potencial de consumo, 

as chamadas classes A, B e C. 

A representação da realidade, citada anteriormente, quer dizer que as telenovelas 

atuais buscam – muito mais do que as novelas antigas – usar não só uma linguagem mais 

atualizada como também exibir produtos e serviços que farão – ou que já são – a moda da 

sociedade, levando os telespectadores a hábitos e perfis de consumo iguais ou semelhantes 

aos dos personagens da novela. 
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2.3 A CLASSE C 

 

 Atualmente, fala-se muito da classe C. Porém, poucos sabem que esta camada social é 

a que mais cresce no Brasil. Neste ano de 2010, a classe C já corresponde a 103 milhões de 

brasileiros
2
.  

 A classe C representa famílias com renda entre 1.500 e 4.500 reais
3
. Com a ampliação 

do poder aquisitivo, estas pessoas agora passaram a consumir produtos que antes eram 

direcionados para a classe A e B, os chamados "produtos premium", que, segundo o site 

Veja.com, são "aqueles que vão além do 'básico' e que, justamente por isso, são mais caros". 

 Estas pessoas que estão na sua maioria nos centros urbanos, têm hábitos de consumo 

que os caracterizam. Um deles é que a classe C prefere fazer compras em lojas de ruas, e não 

em shoppings
4
, fato este que ressalta a importância de uma publicidade bem direcionada, pois, 

ainda segundo o site da Revista Veja, "para este segmento social, a propaganda é muito 

importante. Aproximadamente 41% das pessoas da classe C2 acreditam que ela representa a 

imagem verdadeira dos produtos".   

 Graças a alguns fatores, a classe C tem mudado drasticamente seus hábitos de 

consumo e está no topo das estratégias de grandes empresas como a Positivo Informática 

(atualmente a 10ª maior fabricante de desktops do mundo), a Microsoft, as Casas Bahia, a 

Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Nestlé e dezenas de construtoras de imóveis 

populares espalhadas pelo Brasil
5
. 

 Com essas mudanças, alguns empresários passaram a perceber mais detalhes nesse 

público e investir mais diretamente no mesmo, como é o caso dos shopping centers. A classe 

C está se tornando uma das principais apostas dos empreendedores de shopping centers. Essa 

faixa de renda vem recebendo investimentos tanto em projetos focados no segmento quanto 

naqueles voltados para as classes B e C nas periferias dos grandes centros e em cidades de 

menor porte. Há quem diga que a classe C será o motor do setor de shopping centers nos 

próximos anos, cita a revista online Administradores
6
. 

                                                           
2
 Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/classe-c-chega-a-103-milhoes-de-brasileiros-e-pode-crescer 

3
 Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/produtos-premium-conquistam-consumidores-emergentes 

4
 Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/mais-da-metade-dos-brasileiros-esta-na-classe-media 

5
 Fonte: http://webinsider.uol.com.br/2008/06/03/classe-c-o-publico-de-r-410-bilhoes/ 

6
 Fonte: http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/classe-c-e-alvo-dos-novos-shopping-

centers/15163/ 
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 Azevedo e Mardegan (2009, p. 69) destacam que "a propaganda também tem que ser 

direcionada especificamente para esse público, que lê pouco e tem pouco acesso à 

informação." Esta afirmação ressalta o fato da classe C diferenciar-se das outras por suas 

atitudes e hábitos. 

 Os autores ainda ressaltam a importância de observar estas pessoas com atenção e sem 

pré-conceitos e desdém. 

 
Uma população que não pode mais ser vista como uma simples distorção de uma 

minoria rica, mas que conta com sonhos e ideias próprias, e, consequentemente, tem 

necessidades específicas que diferem das da assim chamada elite brasileira. Uma 

população que com seu crescimento de renda constante e acelerado não pode mais 

ser esquecida pelas empresas e agências de marketing, sob o risco de se tratar como 

figurante aquela que cada vez mais assume o papel de protagonista. (AZEVEDO, 

MARDEGAN. 2009, p. 141) 

 

 Esta afirmação serve para entender que por mais que o mercado e a classe C estejam 

em pleno crescimento, a necessidade não é apenas conseguir vender para essas pessoas, mas 

sim entendê-las de forma geral, tanto nos hábitos de consumo quanto nos que têm dentro das 

próprias casas e locais de trabalho. 

 Segundo o website Mundo do Marketing
7
, 39% dos consumidores da classe C estão 

comprando bens e serviços baseados mais na qualidade do que no preço final. O motivo deste 

comportamento é que, dependendo da categoria, o consumidor não pode errar a compra. Por 

isso, se tornam ainda mais exigentes que os consumidores das classes A e B. 

 Para enfatizar o que é a classe C, o site Por Acaso traz a seguinte colocação: 

 
Classe "C" é o grupo que ganha menos de 10 salários mínimos por mês. Atualmente, 

representa 90% da população brasileira, é responsável por 79% do consumo, atinge 

69% do mercado de cartões de créditos, são 86% do total de internautas no Brasil e 

movimentam mais de 760 bilhões por ano
8
. 

 

 O website da Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta (ABEVD) traz uma 

citação importante a respeito da preocupação dos empresários em relação a este público, que 

merece atenção especial no que se trata de hábitos de consumo:  

 
A prolongada espera pela retomada econômica provocou no setor de consumo uma 

obsessão curiosa pela classe C. De um dia para o outro executivos engravatados 

passaram a prestar a atenção nas faxineiras e porteiros, em suas opiniões e gostos, 

                                                           
7
 Fonte: http://www.mundodomarketing.com.br/16,5810,classe-c-apresenta-novos-habitos-de-consumo.htm 

8
 Fonte: http://www.poracaso.com/o-que-e-classe-c.html 
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enquanto analisam mais um estudo sobre o potencial e os hábitos da população de 

baixa renda
9
.  

 

 Esta afirmação ressalta a importância do estudo e compreensão desses novos 

consumidores em potencial na sociedade brasileira. A classe C está em pleno crescimento e, 

com isso, a ampliação do mercado e do poder de consumo dessas pessoas necessitam ser 

observados para que as mensagens publicitárias sejam adequadas e eficientes para impactá-

las. 

 

2.4 AUDIÊNCIA DA NOVELA PASSIONE 

 

 A TV Globo possui a maior audiência da televisão brasileira, atingindo 45,2% do total 

de espectadores da TV aberta e também com 38% de espectadores da classe C
10

, que segundo 

Azevedo e Mardegan (2009) é o maior estrato social da população brasileira, uma classe 

emergente na sociedade . A novela Passione atinge, em média, por dia 29 milhões de 

telespectadores no território nacional
11

.   

 Segundo Azevedo e Mardegan (2009), atualmente a classe C representa 

aproximadamente 46% da população total do Brasil. Isto faz com que grande parte das 

mensagens de programas de grande audiência sejam direcionadas para estas pessoas, que vêm 

o seu poder de consumo crescendo em relação à classe média, segundo os autores. 

 Com este aumento de consumo da classe C, há também um direcionamento de 

produtos diferentes para estas pessoas. Referindo-se ao desejo do consumidor de baixa renda, 

os autores ainda citam: 

 

Ele quer o que todo mundo tem, quer produtos que respondam às suas necessidades, 

de boa (não necessariamente ótima) qualidade, que podem, mas não precisam 

apresentar qualquer grau de sofisticação, sem necessariamente ser do "último 

modelo". (AZEVEDO, MARDEGAN, 2009, pg. 67) 

  

                                                           
9
 Fonte: http://www.abevd.org.br/htdocs/index.php?secao=noticias&noticia_id=285 

10
 Fonte: Mídia Dados: disponível em http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx; Página 44. 

11
 Fonte: Dados de Mídia da Rede Globo: disponível em 

http://comercial.redeglobo.com.br/programacao_novela/passion_dados.php 
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 Com esta afirmação, podemos nos questionar o motivo das inserções de produtos - no 

caso deste estudo, carros - que não são populares, isto é, que teoricamente seriam 

direcionados para classes mais altas de consumo. 

 

 

2.5 GRUPOS DE REFERÊNCIA DA AUDIÊNCIA DA NOVELA PASSIONE 

 

 É importante lembrar que a telenovela é um fenômeno de audiência na comunicação 

de massa no Brasil. Isso gera uma grande identificação do público com os fatos que ocorrem 

na novela, que, por muitas vezes os inspiram na hora de consumir. 

 Com a classe C sendo maioria da população do Brasil e também a maior parte na 

audiência da TV aberta, os anunciantes veem nestes consumidores emergentes 

economicamente uma possibilidade de aumentar o número de pessoas com intenção de 

compra dos produtos que são utilizados na novela, o que tornam personagens parte do grupo 

de referência da classe com baixa renda. 

 Sobre grupos de referência Churchill e Peter (2000) elucidam que na maioria dos casos 

os grupos de referência não dizem diretamente aos consumidores o que fazer, mas são os 

consumidores que se deixam influenciar pela opinião do grupo ou por se incomodarem com 

os sentimentos dos membros do grupo. 

 Tendo referência em personagens que têm em seus papéis profissões de sucesso, carro 

do ano, a audiência da novela passa a idealizar aquele modo de vida e meios materiais, como 

os automóveis, que, segundo Giglio (2002), ao invés de representarem a possibilidade de um 

transporte mais rápido, carregar a família ou ter um grande espaço para transportar 

mercadorias e produtos, os carros são diretamente associados ao sucesso no amor, na 

profissão, entre outras coisas.  

 Para enfatizar essa afirmação, Giglio (2002, p. 61) cita: que "o carro é, nessas últimas 

décadas, um exemplo ímpar de toda sorte de idealizações, como conquista amorosa, sucesso 

profissional, liberdade e independência. Para um modelo da motivação, todas essas paixões 

movem-se em planos inconscientes." 

 Com esses fatores, os espectadores se motivam ao ver o sucesso na vida dos 

personagens com os quais são mais identificados. Por exemplo: um personagem sai para 

passear com uma linda família em um grande e lindo carro, o que é praticamente um desejo 

comum na vida de todos. 
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2.6 PERFIL DOS PERSONAGENS DA NOVELA (Retirado do site Globo.com) 

 

Agnello Mattoli (Daniel de Oliveira): filho de Totó, nunca gostou de trabalhar na 

lavoura com o pai. Garotão com a cabeça cheia de sonhos, foi o primeiro a ir para o Brasil 

usufruir da herança do pai. Conheceu e se apaixonou por Stela e Lorena, mãe e filha. 

 

Berillo Rondelli (Bruno Gagliasso): bígamo. Bico-doce e meio indolente. Safadinho 

e bom de cama. Marido de Agostina na Itália e de Jéssica no Brasil, sem que nenhuma saiba 

da outra, tem um filho com cada uma. Vive às turras com o sogro brasileiro, Olavo, que o 

detesta. Mas isso não é novidade, porque o sogro italiano, Totó, também não vai com a cara 

dele. 

 

           Chulepa (Gabriel Wainer): amigo de Danilo e Sinval, ajuda os dois nos treinos para 

os campeonatos de ciclismo. Também é amigo de Diana e Cris. 

 

Danilo Gouveia (Cauã Reymond): filho mais velho de Saulo e Stela. Ex-campeão de 

ciclismo pela equipe da Metalúrgica Gouveia, vive hoje um pesadelo com o uso de 

substâncias pesadas. 

 

Fátima Lobato (Bianca Bin): descobriu que Felícia é sua mãe biológica, e está tendo 

que se adaptar a uma nova realidade na família. Sonhadora e meio rebelde, quer saber quem é 

seu pai, mas Felícia não revela. Tiete incondicional de Danilo, que nunca lhe deu muita 

atenção, tornou-se amiga de Sinval e a amizade virou namoro. 

 

Fortunato (Flávio Migliaccio): tio de Olavo, mora com ele de favor. Implica com 

Clô, a mulher do sobrinho, sem que ele perceba. Ela, por sua vez, fica uma fera por ter que 

conviver com a completa falta de polidez do “titio” do marido. Revela-se amigo de longa data 

de Antero e espera até hoje ser indenizado pela Metalúrgica Gouveia. 

 

Frederico Lobato – Fred (Reynaldo Gianecchini): sorriso largo e amigo, porém, 

ordinário e mau caráter. Filho de Candê e ex-parceiro de Clara, quer vingar a morte do pai, e 

pra isso armou uma série de golpes contra a família Gouveia. 
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Gerson Gouveia (Marcelo Antony): segundo filho de Bete e famoso campeão de 

corridas Stock Car, carrega um mistério que envolve uma estranha fixação pelo computador. 

Disputou o amor de Diana com Mauro, que era seu melhor amigo. Acabou se casando com a 

jornalista, que se arrependeu da escolha e o abandonou, principalmente depois que descobriu 

o segredo do marido. 

 

Lorena Gouveia (Tammy Di Calafiori): estudante, é filha de Saulo e Stela e irmã de 

Danilo e de Sinval. É uma jovem apaixonada, feliz e super na moda. Sofreu uma desilusão 

amorosa, ao se apaixonar por Agnello e formar um triângulo amoroso com a própria mãe. 

 

Mauro Santarém (Rodrigo Lombardi): filho do chofer dos Gouveia, foi criado 

como se fosse da família e é braço direito de Bete na Metalúrgica. Elegante e equilibrado, tem 

grande talento para os negócios. É apaixonado por Diana, que se casou com Gerson, seu 

melhor amigo, quase irmão. Sabe do amor apaixonado que Melina dedica a ele, mas só 

consegue vê-la como uma irmã mais nova. Prefere levá-la na brincadeira e estar sempre por 

perto para defendê-la das encrencas em que se mete. Ético, honesto e grato, é capaz de abrir 

mão de seu amor ou até de sua liberdade para proteger os membros da família na qual foi 

criado e que lhe deu oportunidades na vida. 

 

Melina Gouveia (Mayana Moura): filha temporã de Bete. É designer de moda e 

morou em Paris. Moderna, original e fashion, usa roupas transadíssimas, de muito bom gosto, 

criadas por ela própria. Cuida da parte fashion dos produtos derivados para ciclistas na 

Skinny-Fashion e escreve um blog sobre e estilo. Voluntariosa e decidida, é perdidamente 

apaixonada por Mauro, que não a leva a sério e tem por ela um sentimento fraternal. 

 

Saulo Gouveia (Werner Schünemann): filho mais velho de Bete, marido de Stela e 

pai de Danilo, Sinval e Lorena. Medíocre, invejoso e articulador. Diretor da Metalúrgica 

Gouveia, almejava a presidência da indústria. Foi morto misteriosamente numa cama de 

motel. 

 

Sinval Gouveia (Kayky Brito): filho mais novo de Saulo e Stela, sempre sonhou ser 

campeão de ciclismo como o irmão Danilo. É muito amigo da mãe e tenta ajudar o irmão a 

superar os problemas com substâncias pesadas. 
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Stella Gouveia (Maitê Proença): mulher de Saulo e mãe de Danilo, Sinval e Lorena. 

Fina elegante e sensual, é infeliz no casamento. Traía o marido com rapazes mais jovens, até 

que conheceu Agnello e se apaixonou por ele, sem saber que mais tarde ele iria namorar 

Lorena. 

 

2.7 PERFIL DAS MONTADORAS 

 

2.7.1 Perfil Nissan (Disponível em http://www.nissan.com.br/mundo-nissan/no-brasil)  

 

 Presente oficialmente no Brasil desde 2000, a Nissan começou a produzir veículos na 

fábrica da Aliança Renault-Nissan, em São José dos Pinhais (PR) em 2002, quando iniciou a 

produção da picape Frontier e um ano mais tarde do utilitário esportivo Xterra. Entre 2002 e 

2008, final da produção de ambos os modelos, a fábrica produziu 49.881 unidades da Frontier 

e 8.143 unidades do Xterra. 

 No segundo semestre de 2008, a Nissan iniciou a produção da Nova Frontier, que 

juntamente com a família Livina (Livina, Grand Livina e Livina X-Gear) completa a gama de 

produtos nacionais. Os quatro veículos fabricados no Brasil somam-se à linha de produtos 

importados: os mexicanos Tiida Flex e Sentra Flex, para oferecer produtos de excelente 

qualidade e tecnologia de ponta capazes de satisfazer os diversos perfis de consumidores 

brasileiros. Os veículos da marca são encontrados nas concessionárias espalhadas pelos 26 

estados brasileiros, além do Distrito Federal. 

 A preocupação com a preservação do meio-ambiente é premissa da Nissan em todo o 

mundo. No Brasil, a montadora mantém rígido controle dos níveis de ruídos, qualidade da 

água e do lençol freático da fábrica, em São José dos Pinhais, que atende a todas as 

especificações do certificado ISO 14001. 

 Referência quando o assunto é Emissão Zero, a Nissan é uma das pioneiras no 

desenvolvimento de carros elétricos. O Nissan LEAF, primeiro veículo 100% elétrico a ser 

produzido e comercializado em grande  faz parte do projeto Zero-Emission. 

 

2.7.2 Perfil Mitsubishi (Disponível em http://www.mitsubishimotors.com.br) 

 

 Na década de 1980 quem quisesse um carro diferente dispunha no máximo de 

pequenas variações, como os Puma montados sobre plataformas de Volkswagen. Filho de 
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revendedor Ford, Eduardo de Souza Ramos decidiu explorar um nicho: projetou e montou em 

suas próprias oficinas um modelo conversível do Corcel. 

  A experiência permitiu a Eduardo e seu sócio Paulo Ferraz, conhecer de perto o 

mundo dos pequenos trabalhos industriais. Criaram, a partir das picapes Ford F-1000, as 

chamadas cabines duplas. Davam, por intuição e sem saber, o grande passo que iria, década 

após, alarmar, surpreender e convencer os japoneses da Mitsubishi Motors: a personalização 

de  picapes, transformando-as de carros de trabalho em objetos do desejo para clientes em 

busca de algo novo. 

 

2.7.3 Perfil Fiat (Disponível em http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/institucional.jsp) 

 

 Compromisso com o Brasil, pioneirismo e inovação como características marcantes, 

produtos de alta qualidade e tecnologia, design admirado, respeito ao consumidor e 

responsabilidade social. Estes atributos compõem o perfil da Fiat Automóveis, uma das 

empresas automobilísticas com maior crescimento no mercado brasileiro e líder de vendas no 

setor. 

 Instalada em Betim (MG), desde 1976, a Fiat Automóveis opera atualmente em três 

turnos com capacidade produtiva para até 800.000 veículos por ano. Resultado de 

investimentos na ordem de R$ 5 bilhões até 2010, o que a torna uma das maiores fábricas de 

automóveis do mundo. 

 A Fiat Automóveis investe também em pesquisa e desenvolvimento de produtos, 

novas tecnologias, qualidade e capacitação da engenharia para executar projetos cada vez 

mais ousados e inovadores. Tudo em sintonia com os desejos e as aspirações dos clientes. 

 Em 2009, o faturamento líquido da Fiat foi de R$ 20,6 bilhões, 11,5% maior que o 

obtido no ano anterior, refletindo o maior volume de vendas no mercado brasileiro. A maior 

empresa do Grupo Fiat no Brasil fechou o ano com 736.973 veículos emplacados. Já as 

exportações atingiram 45.218 unidades. 

 

2.7.4 Perfil Kia Motors (Disponível em: http://www.kiamotors.com.br/) 

 

No final dos anos 90, a Kia Motors Corporation alterou seu logotipo – a fachada 

estilizada de uma fábrica com chaminé, em azul, símbolo de progresso industrial da época, 

para a atual forma elipsoidal com a inscrição KIA, em vermelho e branco, tradução de 

modernidade e ousadia. Não se tratou, em realidade, de apenas uma mudança simbólica da 
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montadora sul-coreana. A KMC lançava, no final do milênio, um dos mais importantes 

programas de reestruturação de uma fábrica de veículos na história mundial da indústria 

automotiva. 

Em princípio de 2001, o grupo automotivo Kia-Hyundai apresentava seu programa 

“Top Five in 2010”, status lançado em 2008, portanto, com dois anos de antecipação. A 

direção da Kia Motors do Brasil esteve presente no lançamento desse mega projeto, à época 

colocado em xeque por muitos concorrentes internacionais. Mas, a Kia Motors Corporation 

tinha motivos de sobra para almejar um lugar ao sol nesse competitivo mercado de 

automóveis, a começar com os resultados surpreendentes da revolução educacional, 

implantada no início dos anos 70 na Coréia do sul, hoje reconhecida como a mais importante 

do século passado. 

É fundamental explicitar essa passagem da Kia Motors Corporation para entender 

como a montadora, fundada em 1944 como montadora de bicicletas e depois de veículos e 

equipamentos militares, tornou-se uma das mais expressivas indústrias de automóveis do 

mundo. Ou seja, 25 anos após a implantação da revolução educacional, a Coréia do Sul 

disponibilizava técnicos e engenheiros automotivos mais qualificados do que a própria mão-

de-obra das tradicionais montadoras da Europa ou dos Estados Unidos. 

 Hoje, a Kia Motors Corporation opera 14 plantas de manufatura e montagem em oito 

países, com produção anual de mais de 1,4 milhão de veículos, comercializados e assistidos 

por meio de uma rede de distribuidores e autorizados em 172 países. A KMC conta com mais 

de 40.000 empregados e seu faturamento anual é de quase US$17 bilhões. É o patrocinador 

máster do Aberto de Tênis da Austrália. De 2007 a 2014, a Kia será parceira automotiva 

oficial da FIFA – órgão diretor da Copa do Mundo de Futebol – assim como parceiro Eurotop 

da UEFA. O slogan da Kia Motors Corporation – “o Poder de Surpreender” – representa o 

compromisso global da companhia de superar as expectativas do consumidor através da 

contínua inovação automotiva. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este projeto foi elaborado através de uma pesquisa que constou na análise de capítulos 

da novela Passione, da Rede Globo, para observar os formatos nos quais os produtos 

automobilísticos foram inseridos no contexto do conteúdo da trama. 

A opção por automóveis para a realização deste projeto se deu ao fato de ser um tipo 

de produto muito anunciado em formato de merchandising nas novelas atuais. 

Para isto, foi utilizada uma pesquisa de natureza qualitativa que, segundo Michel 

(2005, p.33), “fundamenta-se na discussão da ligação e correlação de dados interpessoais, na 

co-participação das situações dos informantes, analisados a partir da significação que estes 

dão aos seus atos.” 

Ainda a respeito da pesquisa qualitativa, a autora complementa: 

 
Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, 

mas convence na forma de experimentação empírica, a partir de uma análise feita de 

forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação 

lógica das ideias, pois os fatos em Ciências Sociais são significados sociais, e sua 

interpretação não pode ficar reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da 

realidade. (MICHEL, 2005, p. 33) 

 

 Com esta análise qualitativa da presença e merchandising nos capítulos selecionados 

como base da pesquisa, foi possível identificar, dentro do contexto da novela, as adaptações 

feitas aos produtos e serviços para inseri-los dentro da história. 

 Para um aprofundamento do conhecimento do conteúdo da trama, foi utilizado o 

método de “análise do conteúdo” que como cita Wilson Corrêa da Fonseca Júnior (2005, 

p.280), “se refere a um método das ciências humanas e sociais destinado à investigação de 

fenômenos simbólicos [...].” 

 Ainda sobre a análise do conteúdo, Lozano (1994, p.141-142) cita: 

 
A análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 

procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo conteúdo analisável. É 

também confiável – ou objetiva – porque permite que diferentes pessoas, aplicando 

as mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, podem chegar às mesmas 

conclusões. 

 

 Fonseca Júnior (1994) ainda fala sobre a cronologia da análise do conteúdo, que, 

segundo ele é organizada em três fases: (1) A Pré-análise, que é onde se planeja tudo o que 

será elaborado no trabalho e a ordem de suas operações. Será aonde a base teórica virá a ser 

estudada para que a pesquisa tenha resultados coerentes e bastante fundamentados. (2) 

Exploração do material, onde se dará a análise do conteúdo propriamente dito, exigindo uma 



23 
 

boa etapa anterior para que se obtenha sucesso e regras bem formuladas para julgamentos. 

 Nesta etapa os episódios onde o merchandising foi identificado foram observados e 

analisados. (3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação, onde há a captação dos 

resultados brutos para passarem por uma espécie de “filtragem” para serem colocados em um 

quadro de modelos. O autor ainda traz que de todas as fases da análise do conteúdo, a 

considerada mais importante é a pré-análise, pois é nela onde se configura todo o processo da 

análise propriamente dita. A etapa de tratamento dos resultados foi a fase do projeto em que 

os dados obtidos foram cruzados para obter conclusões concretas. 

Foi feita uma coleta de dados, em que foram observados os episódios - retirados de um 

período de 30 dias, escolhidos no mês de setembro do ano de 2010 - em que apareceram 

formas de merchandising dos produtos selecionados para, posteriormente, analisá-las e 

categorizá-las em classes pré-definidas.  

A análise partiu do dia 1º de setembro de 2010 e seguiu até o dia de número 30 do 

mesmo mês. Os capítulos foram assistidos na íntegra, diretamente do site Globo.com (portal 

da Rede Globo de Televisão) capturando imagens apenas das inserções. 

Os episódios em que foi observada a ausência de inserções de merchandising de 

marcas de automóveis foram descartados da análise. 

Para esta classificação, o projeto teve categorias determinadas de acordo com as 

características apresentadas por cada forma inserção de produto e para cada tipo de público 

que a mensagem é direcionada.  

As categorias que foram utilizadas são citadas por Vasconcelos (2009, p.102) como:  

 
Inserção: simples aparição de um produto dentro de determinado contexto; 

Aparição: o produto aparece acompanhado de uma demonstração de seu uso; 

Testemunhal: aos níveis anteriores, acrescenta-se um depoimento favorável, como 

na propaganda, aproximando-se dessa ferramenta principal em objetivos e funções. 

 

Portanto, trazendo esta forma de análise, foi possível chegar a conclusões bem fundamentadas 

acerca do conteúdo de merchandising de automóveis da novela Passione. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

Dia 1 – 01/09/2010 

Não houve nenhuma inserção de merchandising de automóveis neste capítulo. 

 

Dia 2 – 02/10/2010 

1ª Cena: Formato - Aparição 

Figura 1 - Aparição: Nissan Tiida 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 2. 

 

 Nesta inserção, o veículo Tiida, da montadora Nissan, é utilizado pelo personagem 

Berillo (Bruno Gagliasso), que é casado com uma mulher de classe média alta. O personagem 

trabalha na empresa do seu sogro, que é um empresário do ramo da reciclagem de materiais. É 

um rapaz bígamo e atrapalhado, porém, bem de vida e estável economicamente, pois a 

participação na empresa da família da sua esposa lhe traz conforto e certamente um pouco de 

luxo também, tendo uma boa casa para morar em um bairro de classe média alta.  

Este carro utilizado na cena custa em média 55 mil reais e, na cena, o personagem está 

passeando com seu bebê, o que pode trazer a imagem de um carro que também serve para a 

família, trazendo segurança e confiança também no transporte de crianças. 
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Figura 2 - Aparição: Nissan Tiida 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 2. 

  

2ª Cena: Formato - Inserção 

 

 No mesmo capítulo, há ainda uma outra montadora inserindo seu carro no contexto da 

trama, a Kia Motors, com seu carro Soul. 

Figura 3 - Inserção: Kia Soul 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 2. 
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 Nesta inserção, o automóvel apenas aparece entrando na residência, sem que se possa 

saber quem está dirigindo. Porém, com a sequência da cena, entende-se que a motorista do 

carro é Melina, uma jovem designer de moda de classe alta. 

 Sua família é tradicional e dona de uma grande empresa do ramo de materiais 

esportivos para ciclismo, e a personagem é responsável pela parte fashion dos produtos 

produzidos na empresa. 

 Ela dirige um carro conceituado pela própria Kia Motors como o “Carro Design”, 

trazendo uma contextualização perfeita com a jovem representada na novela. Uma garota que 

usa roupas da moda e também um cabelo exótico e moderno. 

 Nesta inserção, pode configurar e caracterizar uma aparição, porém, sem o 

personagem participar da utilização do carro. 

 O automóvel Kia Soul custa, em média, 57 mil reais. 

 

3ª Cena: Formato - Inserção  

 

Ainda no mesmo episódio, observou-se outra inserção, onde o personagem Mauro – 

filho do chofer de uma família de classe alta – circula dirigindo o automóvel Cerato, da 

montadora Kia. 

 

Figura 4 - Inserção: Kia Cerato 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 2. 
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 Mauro é um jovem que cresceu junto a uma família de classe alta, porém, sendo filho 

de um chofer, é uma pessoa simples que acredita-se que não dê tanta importância para 

ostentação de riqueza e luxo, entretanto, vive em um meio em que a maioria das pessoas 

pertencem à uma classe social mais elevada e que levam muito em consideração as primeiras 

aparências. 

 Nesta cena ilustrada acima, o automóvel em evidência é o Kia Cerato, um sedan médio 

que custa na base de 54 mil reais. Normalmente, carros sedans são associados à pessoas mais 

velhas e executivos, pois sua aparência é bem destacada e marca presença por onde passa. 

 

Dia 3 – 03/09/2010 

 

1ª Cena: Formato - Aparição 

Figura 5 - Aparição: Kia Cerato 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 3. 

 

Esta inserção dá sequência a última do capítulo anterior, porém, nesta, Mauro está 

chegando  em uma clínica, acompanhado de sua namorada. Ao chegar no local, logo entrega a 

chave do carro para o manobrista da empresa e sai agradecendo ao mesmo. 
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2ª Cena: Formato - Aparição 

Figura 6 - Aparição: Kia Mohave 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 3. 

 

Nesta inserção, o personagem é Gerson, irmão de Melina e filho de uma senhora de 

classe alta. Gerson é um famoso piloto de Stock Car, modalidade brasileira de auto 

velocidade, que já sofreu acidentes que quase o levaram à morte. O personagem é um tanto 

quanto misterioso, pois em vários momentos da novela, aparece escondendo um segredo da 

sua mulher, este, escondido em seu computador. 

Na cena, após um certo nervosismo, Gerson pega seu veículo Kia Mohave (que custa 

em média 175 mil reais, e sai de sua casa dirigindo com a aparência de tensão. 

 

Dia 4 – 04/09/2010 

1ª Cena: Formato - Aparição 

Figura 7 - Aparição: Kia Mohave 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 4.  
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 Nesta cena, o personagem Gerson estaciona seu Kia Mohave em frente à uma clínica, 

onde chega visivelmente transtornado. Como já havia sido citado anteriormente, Gerson é um 

personagem que possui um segredo misterioso, que até então não foi revelado na trama. Após 

chegar em frente ao portão da clínica, Gerson titubeia antes de entrar, porém toma a decisão e 

entra para sua consulta. 

 Assimilando com a inserção anterior, a tensão sentida na primeira é observada 

seguidamente na segunda, dando um segmento à cena mesmo em um capítulo posterior ao 

qual foi inserida anteriormente. 

 Também como citado anteriormente, o veículo usado por Gerson é o utilitário 

esportivo Mohave, da Kia Motors, custando aproximadamente 175 mil reais. 

 

Dia 5 – 05/09/2010 

1ª Cena: Formato - Aparição 

Figura 8 - Aparição: Kia Mohave 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 5. 

 

 Esta inserção dá sequência a cena anterior, só que agora Gerson aparece fugindo de 

sua consulta na clínica onde havia estacionado anteriormente. Nesta cena, ele trafega em alta 

velocidade, conversando consigo sobre o fato de não ter coragem de ir ao médico falar sobre 

seu problema. 
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 Este fato, é comum a todos, trazendo para uma realidade fictícia problemas da vida de 

pessoas „normais‟, o que traz uma maior identificação de personagens representando pessoas 

de classes mais altas que às vezes podem ter distúrbios e problemas que uma pessoa muito 

mais humilde pode ter. 

 

Dia 6 – 07/09/2010 

1ª Cena: Formato - Aparição 

Figura 9 - Aparição: Mitsubishi Pajero TR4 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 6. 

 

Nesta cena, o jovem ciclista Sinval chega em frente a casa de sua amiga Fátima, para 

deixá-la no local. Sinval é um jovem rico, praticante do ciclismo profissional e irmão de um 

garoto que vem sofrendo problema com drogas e envolvido fortemente com traficantes. Como 

é um problema corriqueiro nos dias de hoje, a identificação de adolescentes com o perfil de 

Sinval é muito grande, pois além de ser um jovem que vive uma vida de conforto e luxo 

dentro de casa, os problemas trazidos por seu irmão em relação a drogas são muito comuns na 

sociedade de hoje, tomada principalmente pelo crack, que hoje já é considerado uma epidemia 

na saúde brasileira. O veículo guiado por Sival nesta cena é um Mitsubishi Pajero TR4, um 

utilitário esportivo que custa em média 79 mil reais. 
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Dia 7 – 08/09/2010 

Não houveram cenas com merchandising neste capítulo. 

 

Dia 8 – 09/09/2010 

1ª Cena: Formato - Inserção 

 

Figura 10 - Inserção: Mistubishi Pajero Sport 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 8. 

 

 Nesta cena, os dois jovens - Lorena e Chulepa - andam de bicicleta em um parque, 

quando param para se despedir. Ele tenta beijá-la, que desvia pedindo mais calma para que em 

um futuro próximo possam pensar em um relacionamento. Ao fundo, podemos notar a 

presença de uma camionete Pajero Sport, da montadora Mitsubishi. Apesar de não fazer parte 

do contexto da cena e nem acrescentar alguma coisa à mesma, nota-se a intenção de que a 

marca seja mostrada, mesmo que sem um maior destaque ou mesmo a utilização do produto 

na cena. O veículo em questão custa - segundo a tabela da Fundação Institudo de Pesquisas 

Econômicas (FIPE)
12

 - em torno de 101 mil reais. 

                                                           
12

 Disponível em: http://www.fipe.org.br/web/index.asp 
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2ª Cena: Formato - Aparição 

Figura 11 - Aparição: Kia Sportage 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 8. 

 

 Nesta cena, Danilo - que é um jovem de classe alta que tem sérios problemas com 

drogas - chega em uma suposta vila de classe média baixa a procura de uma moça que, 

segundo informações de uma grande amiga da mesma, está presa. O veículo dirigido por 

Danilo é um utilitário esportivo da montadora Kia, o Sportage, que, segundo a tabela FIPE, 

custa em torno de 81 mil reais. 

 

Dia 9 - 10/09/2010 

1ª Cena: Formato - Inserção 

Figura 12 - Inserção: Kia Carens 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 9. 
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 Esta inserção, o veículo Carens, da montador Kia, se encontra apenas estacionado em 

frente à casa de uma família de classe alta em ascensão. Não há uma clara contribuição do 

carro para o contexto da cena, pois se o mesmo não estivesse ali, não mudaria nada. Na 

verdade, o fato de estar em frente à uma bela casa de uma família teoricamente rica acaba 

valorizando mais o carro do que qualquer outra coisa. Segundo a tabela FIPE, o Carens custa 

em torno de 71 mil reais. 

 

2ª Cena: Formato - Aparição 

 

Figura 13 - Aparição: Fiat Palio Adventure Locker 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 9. 

 

 Nesta segunda inserção do nono dia, o veículo Palio Adventure Locker é utilizado 

como táxi, em uma pequena cidade da Itália. O veículo se encaixa perfeitamente no contexto 

da cena, pois a montadora do veículo é a Fiat, que tem origem em Turim, na Itália. Segundo a 

tabela FIPE, o carro custa, na média, 57 mil reais. 

 

Dia 10 - 11/09/2010 

Não houve merchandising neste capítulo. 
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Dia 11 - 13/09/2010 

1ª Cena: Formato - Aparição 

Figura 14 - Aparição: Kia Mohave 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 11. 

 

 Nesta cena, encontramos mais uma vez Gerson guiando seu luxuoso Kia Mohave de 

175 mil reais em direção à sua casa, que é uma bela mansão em um bairro de alta classe. 

 

2ª Cena: Formato - Aparição 

Figura 15 - Aparição: Chrysler 300C 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 11. 
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 O carro utilizado desta vez é um Chrysler 300C, de 160 mil reais. O veículo é guiado 

por um motorista, que tende a ser funcionário de um grande fazendeiro, aliciador de menores 

de idade. Na subsequência da cena, outro funcionário do fazendeiro tenta "comprar" uma 

jovem menina para ser patrão, que se diz estar esperando em um jatinho pelo fechamento do 

negócio. 

 

Dia 12 - 14/09/2010 

1ª Cena: Formato - Aparição 

Figura 16 - Aparição: Chrysler 300C 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 12. 

 

 Esta é uma cena que dá sequência ao capítulo anterior, onde o mesmo veículo 

(Chrysler 300C) aparece novamente, desta vez em tamanho maior e de um ângulo diferente, 

onde há uma confusão ao seu lado. A menina que teria sido "vendida" pela avó grita 

desesperadamente para não entrar no carro dos seus compradores e os vizinhos, curiosos, 

saem para a rua para ver o que era a confusão que acontecia naquela hora da noite. O 

aliciamento de menores, infelizmente, é comum no Brasil. Traficantes de pessoas levam 

meninas e meninos para o exterior ou mesmo para algumas partes do Brasil para serem 

explorados, tanto no trabalho como sexualmente. Normalmente são pessoas ricas, que têm 

outros envolvimentos também com drogas e outras práticas ilegais dentro da sociedade. 
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Dia 13 - 15/09/2010 

Não houve merchandising neste capítulo. 

 

Dia 14 - 16/09/2010 

1ª Cena: Formato - Aparição 

Figura 17 - Inserção: Fiat Siena 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 14. 

 

 Esta é mais uma cena que se passa na Itália. Logo após um incêndio em uma fazenda, 

o socorro é chamado e nos veículos dos socorristas está estampada a logomarca da montadora 

italiana Fiat, com seu carro Siena (custa em torno de 31 mil reais). 

 

2ª Cena: Formato - Aparição 

Figura 18 - Aparição: Kia Picanto 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 14. 
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 Nesta cena, Lorena - uma jovem de classe alta - sai de casa após uma briga feia com 

seus pais e seu irmão. Lorena dirige seu Picanto, da Kia Motors. Um carro com um visual 

totalmente jovem e compacto, que se encaixa perfeitamente com seu perfil de jovem moderna. 

O Picanto custa em torno de 32 mil reais.  

 

Figura 19 - Aparição: Kia Picanto 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 14. 

 

3ª Cena: Formato - Aparição 

Figura 20 - Aparição: Peugeot 307 Coupé Cabriolet 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 14. 
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 Esta é a cena que dá sequência a anterior. Stella - mãe de Lorena - sai correndo atrás 

de sua filha. Ela dirige pela estrada com seu Peugeot 307 Coupé Cabriolet. Stella é uma 

mulher de classe alta que teve um relacionamento com um namorado de sua filha e, além 

disso, tem problemas com seu filho Danilo que é usuário de drogas. 

 O Peugeot utilizado nesta cena custa em torno de 86 mil reais. 

 

Figura 21 - Aparição: Peugeot 307 Coupé Cabriolet 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 14. 

 

4ª Cena: Formato - Aparição 

 

Figura 22 - Aparição: Kia Sportage 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 14. 
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  Nesta inserção, Danilo se encontra em um ponto de drogas, com sua Kia Sportage 

para comprar mais das mesmas e acertar suas contas com um traficante do ponto. Quando está 

estacionado, Danilo fica pensando na discussão que teve com seu pai anteriormente, onde o 

mesmo o chamou de viciado, fracassado e que jogou sua carreira fora por causa das drogas. O 

jovem, visivelmente está transtornado com os problemas de sua casa e pede ao traficante a 

droga mais forte e pesada que ele tem, o mesmo lhe oferece o crack e Danilo aceita quase sem 

pensar. A cena retrata bem o problema das drogas, que não é algo só de classe mais baixas e 

sim algo que já atingiu toda a sociedade, inclusive as classes mais altas representadas por 

jovens bem vestidos, com carros modernos e caros. 

 

Dia 15 - 17/09/2010 

1ª Cena: Formato - Aparição 

Figura 23 - Aparição: Kia Picanto 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 15. 

 

 Nesta inserção, Lorena aparece apenas fugindo de sua mãe no estacionamento de um 

shopping. Ao ver Stella, a menina arranca rapidamente seu Kia Picanto. 

 



40 
 

2ª Cena: Formato - Inserção 

Figura 24 - Inserção: Kia Sportage 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 15. 

 

 Nesta cena, a inserção passa praticamente despercebida, porém, se observada 

atentamente, podemos ver ao fundo um automóvel Kia Sportage estacionado na calçada 

enquanto Berilo e Fortunato correm atrás de uma mulher que teria passado se exercitando na 

rua. 

 

Dia 16 - 18/09/2010 

1ª Cena: Formato - Inserção 

Figura 25 - Inserção: Kia Sportage 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 16. 
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 Esta é mais uma inserção onde Danilo está em um ponto de venda de drogas que se 

localiza embaixo de um viaduto. O jovem está acompanhado do traficante que é seu 

conhecido fornecedor de drogas. Ao fundo, sua Kia Sportage está estacionada. 

 

Dia 17 - 20/09/2010 

1ª Cena: Formato - Aparição 

 Este merchandising ocorre em uma transição de cenas, que vai da casa de uma família 

para outra. Parecida com uma inserção anterior, o carro apenas está estacionado em frente à 

mansão, sem se inserir no contexto da trama. O veículo é um Nissan Sentra, que custa em 

torno de 70 mil reais. 

Figura 26 - Aparição: Nissan Sentra 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 17. 

 

Dia 18 - 21/09/2010 

1ª Cena: Formatos - Aparição e Inserção 

Figura 27 - Aparição e Inserção: Kia Sportagee Mitsubishi Pajero TR4 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 18. 
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 Nesta inserção, duas montadoras exibem seus veículos simultaneamente. Sinval está 

encostado em sua Mistubishi Pajero TR4 aguardando seu irmão, Danilo, que chega ao 

estacionamento do prédio em sua Kia Sportage. 

 

Dia 19 - 22/09/2010 

Não houve merchandising neste capítulo. 

 

Dia 20 - 23/09/2010 

1ª Cena: Formato - Inserção 

Figura 28 - Inserção: Nissan Sentra 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 20. 

 

 Esta inserção parece ser uma cópia da cena do Dia 17 desta análise, porém, ocorre 

novamente com a situação perfeitamente idêntica. 

 

2ª Cena: Formato - Inserção 

Figura 29 - Inserção: Kia Sportage 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 20. 
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 Nesta cena, Danilo chega com sua Kia Sportage em um bairro de classe baixa, com 

alguns objetos que trouxe de sua casa - roubados de sua mãe - para trocar por drogas com seu 

conhecido traficante, que se encontra na rua acompanhado de outras pessoas que bebem 

cerveja em frente a um bar. 

 

Dia 21 - 24/09/2010 

1ª Cena: Formato - Aparição 

Figura 30 - Aparição: Peugeot 307 Coupé Cabriolet 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 21. 

 

 Nesta cena, temos novamente Stela com seu Peugeot 307 Coupé Cabriolet. Ela está 

em frente ao ginásio onde seu filho disputa uma competição de ciclismo. Stela vai ao encontro 

de Agnello, o italiano que também teve um romance com sua filha Lorena. Porém, Stela ainda 

mantém uma relação discreta e secreta com o jovem italiano, para que sua filha não sofra nem 

seu marido saiba. 

 

Dia 22 - 27/09/2010 

1ª Cena: Formato - Aparição 

 

 Nesta aparição, Berilo está saindo correndo da casa de uma de suas mulheres. Ele 

entra em seu Nissan Tiida e fica falando consigo mesmo até ligar o carro e arrancar para sair 

do local rapidamente. 
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Figura 31 - Aparição: Nissan Tiida 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 22. 

 

2ª Cena: Formato - Inserção 

Figura 32 - Inserção: Kia Sportage 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 22. 
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 Nesta cena o veículo Sportage, da montadora Kia, passa quase despercebido. Porém, 

sua dianteira com a logomarca da fabricante fica visível e fácil de ser identificada por alguém 

que já conheça o carro. 

 

Dia 23 - 28/09/2010 

Não houve merchandising neste capítulo. 

 

Dia 24 - 29/09/2010 

1ª Cena: Formato - Inserção 

Figura 33 - Inserção: Kia Sorento 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 24. 

 

 Nesta cena, Fred sai de uma conversa particular com Saulo e vai em direção à rua. 

Logo após, entra em seu utilitário esportivo Sorento, da montadora Kia. Veículo este 

comprado por Fred com uma herança que o mesmo roubou de outra pessoa. O carro Kia 

Sorento custa em torno de 124 mil reais. 
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Dia 25 - 30/09/2010 

1ª Cena: Formato - Aparição 

 

 Nesta cena, novamente o personagem Fred que é o protagonista, desfilando nas ruas 

com sua Kia Sorento. 

Figura 34 - Aparição: Kia Sorento 

 

Fonte: Print Screen, Capítulo 25. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Atualmente, as formas de abordar o público-alvo com mensagens publicitárias vêm 

tomando caminhos alternativos dentro dos meios de comunicação, seja na mídia televisiva ou 

na impressa. Uma dessas formas é o merchandising. 

 Este estudo procurou mostrar uma forma que vem tomando mais espaço  e se 

aperfeiçoando dentro da programação de televisão, o merchandising. Para ser mais específico, 

foi escolhido um produto que tem grande audiência dentro na televisão aberta, a telenovela 

das 20 horas da Rede Globo de Televisão, neste caso, a Passione. 

 A maioria dos espectadores da novela pertencem à classe C, uma classe em ascensão 

economicamente e que tem ampliado seu poder de compra no mercado, fazendo com que os 

anunciantes também direcionem as suas mensagens para este público, pois esta classe tem nos 

personagens da novela seus grupos de referência, que os inspiram no modo de viver e de 

consumir, porém, ainda não chegam perto de um poder de consumo suficiente para aquisição 

dos carros anunciados nesta novela. Estas informações serviram de base para o começo da 

observação dos capítulos 

 Os capítulos foram assistidos diretamente no web site da Globo, o portal Globo.com, 

devido ao fato do sistema de segurança do portal não permitir que os episódios sejam 

baixados do site, o que não impediu a análise integral de todos eles. 

 Todos os capítulos foram analisados atentamente em sua íntegra, para que nenhuma 

espécie mínima de formato de merchandising passasse despercebida, pois, por menor ou curta 

que fosse, era de grande importância para esta pesquisa. 

 A partir dos dados obtidos na análise dos capítulos, pode-se observar que, em sua 

maioria, as inserções de merchandising no contexto narrativo da novela Passione foram no 

formato de Aparições - que são 13 de vinte e cinco capítulos - que Vasconcelos (2009, p.102) 

descreve que é quando "o produto aparece acompanhado de uma demonstração de seu uso". A 

autora ainda traz a definição do formato de Inserção, que segundo ela é a "simples aparição de 

um produto dentro de determinado contexto", porém este formato foi observado em 12 de 

vinte e cinco capítulos.  

 Nesta coleta de dados, não foi observada a presença do formato de Testemunhal, que 

segundo Vasconcellos, acrescenta-se às outras definições de Inserção e Aparição um 

depoimento favorável, como na propaganda, aproximando-se dessa ferramenta principal em  

objetivos e funções. 
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 A maioria dos veículos utilizados nas inserções de merchandising partem de um valor 

acima de 50 mil reais, o que faz recordar os grupos de referência citados anteriormente, pois 

estes veículos são objetos de desejo da maioria do público, que é da classe C e, em sua grande 

parte, não têm condições financeiras de adquirir um bem com valor tão alto. 

 Outro fato importante de ressaltar é o de que três, das quatro montadoras observadas 

são importadas, em crescimento no mercado brasileiro, o que justifica a necessidade de 

divulgação dos seus veículos dentro de um contexto contemporâneo e comum aos 

consumidores.  

 Portanto, as inserções dentro do contexto das cenas, acrescentam ao mesmo tempo que 

o produto é anunciado. Nos capítulos observados, não houve nenhuma forma gritante de 

merchandising, que fugisse ao sentido ou que fosse descartável na cena. 

 Portanto, esta pesquisa contribui para um melhor entendimento desta forma de abordar 

publicitariamente dentro de programas televisivos. Na telenovela, insere-se um produto ou 

marca dentro de um ambiente vivido por personagens fictícios, porém, que representam - ou 

tentam - a realidade da sociedade brasileira ou pelo menos parte dela. 
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